
Asserbohus Grundejerforening
www.Asserbohusgrundejerforening.dk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedrørende en ændring i en paragraf i vedtægten, 
jævnfør vedlagte referat fra den ordinære generalforsamling.

Tid: Søndag d. 12. juli 2009 kl. 11.00

Sted: Hos Torben Hedegård, Mejsestien 8, 3300 Frederiksværk

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Afstemning om forslaget til ændring af den indledende tekst til vedtægtens §9 til følgende 

ordlyd: ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj eller juni i Asserbo og indkaldes 
af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev, dog efter aftale ved e-mail. 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:”

3) Eventuelt

Samtidig vil jeg oplyse, at containerservice i efteråret bliver i weekenden i uge 42, altså 17.-18. 
oktober 2009

Med venlig hilsen

Lars Quist
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31-07-2009
Referat af ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Asserbohus 
den 12. juli  2009

Mødet afholdtes kl. 11.00 på adressen Mejsestien 8, hos familien Hedegård. Af foreningens 130 
medlemmer var mødt 10 medlemmer. Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog: Lars Quist, Lis 
Greibe og Birgitte Olesen. 

Dagsorden 
1. Kurt Huusfeldt valgtes til dirigent
2. Birgitte Olesen, Egernstien 10, valgtes som referent 
3. Afstemning om bestyrelsens reviderede forslag om en vedtægtsændring til § 9, så den indledende 
tekst bliver: "Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj eller juni i Asserbo og indkaldes af 
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev, dog efter aftale ved e-mail. 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:"

Det ekstraordinære møde var indkaldt, idet der ikke på den ordinære generalforsamling den 14. juni 
2009 var fremmødt et tilstrækkeligt stort antal medlemmer til at beslutte en vedtægtsændring. 

Ifølge § 13 i vedtægterne ”…. kræver vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af 
foreningens vedtægt at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen 
vedtages med mindst 273 af de afgivne stemmer. Er de fornødne stemmer ikke til stede, men mindst 
2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 
1 måned. På denne kan vedkommende beslutning gyldigt vedtages, nå mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer, uden hensyn til de mødendes antal, er for forslaget. Indkaldelse til ny generalforsamling 
kan først foretages efter vedtagelse i henhold til ovenstående.”

Alle fremmødte stemte for bestyrelsens reviderede forslag. Ingen stemte imod. Ingen afholdt sig fra 
at stemme. Forslaget blev herefter vedtaget. 

Formanden opretter en fælles mail : bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com

Alle, som ønsker at kunne modtage referater og anden information via e-mail bedes sende en 
besked til ovennævnte mail med relevante oplysninger, minimum sommerhusets adresse, men også 
gerne navn, helårsadresse og evt telefonnumre.

4. Eventuelt

Situationen omkring bilers parkering på foreningens veje drøftedes. Bestyrelsen ser på spørgsmålet. 
Antennemasten på Grønningen 2, som nogle af medlemmerne havde erfaret nu er godkendt af 
kommunen, drøftedes ligeledes. Bestyrelsen ser på sagen. 
Også forholdene omkring Asserbohus blev berørt. Ejerens repræsentant vil få information om 
eventuelle forhold som kan udgøre en fare, hvis vi bliver bekendt med dem.

Mødet sluttede kl. ca. 12.00 med tak for husly. 
 
Birgitte Olesen 
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