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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Tid: Søndag 9. juni 2013 kl. 10.00

Sted: Asserbo Kro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Status for foreningens veje – v/Dan Olsen

4. Formandens beretning

5. Kassereren 
     a. fremlægger revideret regnskab til godkendelse
     b. fremsætter forslag til budget, herunder forslag til kontingent, jf. § 6

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer:
a. forslag fra bestyrelsen om istandsættelse af de resterende asfaltveje v/Lars Bancroft

7. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil: 

a. På valg i år 2013:
1. Dan Olsen (bestyrelse) - villig til genvalg
2. Lars Quist (bestyrelse) - villig til genvalg
3. Lars Bancroft (bestyrelse) - villig til genvalg
4. Ole Lindstrøm (suppleant) - villig til genvalg
5. Anette Huusfelt (suppleant) - genopstiller ikke, jf. vedtægtens § 10 (kun 1 suppleant)

b. På valg i år 2014:
1. Else Nielsen (formand)
2. Birgitte Olesen (bestyrelse)

8. Valg af revisor og suppleant hertil: 
a. På valg for 1 år:
1. Ernst Bue Lund (revisor) – villig til genvalg
2. Sven Friis Jørgensen (revisorsuppleant) – villig til genvalg

9. Evt.

Bestyrelsen 

Forslag der ønskes behandlet og eventuelt sat til afstemning på den ordinære generalforsamling, 
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og sendes på mail: 
bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com eller pr. brev til formand Else Nielsen, Asserbohusvej 23, 
3300 Frederiksværk.
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Asserbohus Grundejerforening

Formandens beretning 2013

Hermed følger min beretning, som er min første som formand for Asserbohus 
Grundejerforening. Vi er nu 132 medlemmer i foreningen.

Hvad er så sket i vort område siden sidste år? Det har været meget 
spændende at få indsigt i foreningens arbejde.

Jeg har haft forbindelse til kommunen bl.a. en henvendelse om  
hastighedsdæmpende tiltag på Nyvej. Her fik jeg det svar at de ikke har 
nogen planer om opsætning af fartvisere på Nyvej.

Vore veje, ja det er altid det store emne, vi har problemer med at finde 
det rigtige firma for opgaven men arbejder hårdt på at opnå et godt 
resultat.

Grundejerforeningen har fået henvendelse om dispensation af 
grundstørrelse ved Den Lukkede Vej 8, som skal udstykkes i flere 
parceller.  Den ene parcel ligger i vor grundejerforening. Her har vi klart 
givet svaret, som det står i vor servitut, ingen grund/parcel må være 
mindre end 1600 m2!

Der har også været henvendelse om afhentning af skrald i vinter, hvor 
der en enkelt uge (kun afhentning hver anden uge) ikke blev hentet  
skrald. Flere beboere klagede til Frederiksværk Forsyning, alle fik 
standardsvaret: Det skyldes is og sne, hvilket er lidt mærkeligt, da post 
og hjemmehjælp kunne komme.

Vor container dage er gået over alt forventning, næsten alle containere 
var fyldte. Det ser ud til at vi har fundet det rigtige firma til denne 
opgave.

Desværre har vi ikke været forskånet for tyveri af brænde og indbrud i 
sommerhusene.

Og det som jeg tit bliver spurgt om, hvad sker der med Asserbohus. 
Sidste på året var der flere artikler i aviserne om en gruppe mennesker, 
som ville omdanne Asserbohus til naturcenter.  Foreningen kaldes 
”Støtteforeningen Asserbohus Naturcenter”  De har fået et halvt år til at 
finde pengene, som er 5 mill. Jeg håber snart at kunne give mere 
information. 

Som bringer mig til vor udmærkede hjemmeside, 
www.asserbohusgrundejerforning.dk, som vi kan takke Kurt Huusfelt for.
Her vil løbende blive lagt meddelelser ind. I øjeblikket er der kun 40 
medlemmer, som får information pr. brev.

Bestyrelsen har afholdt 3 møder, vi skriver e-mails, ikke så mange 
telefonsamtaler.

Med venlig hilsen

Else Nielsen
formand

http://www.asserbohusgrundejerforning.dk/


Asserbohus Grundejerforening
Regnskab for 2012
INDTÆGTER BELØB UDGIFTER BELØB

Kontingenter 92.400,00 Generalforsamling 2.760,00
Renteindtægt Jyske Bank 4.514,96 Kopiering, kontorartikler 1.560,90
Diverse 500,00 Porto 7.031,00
Aktieudbytte 0,00 Telefon 400,00

Regnskabsaassistance 2.000,00
Gaver/blomster 0,00
Bestyrelsesmøder 2.422,00
Trailervedligeholdelse 0,00
Containerservice 23.872,25
Vejudgifter 45.400,00
Gebyr, bank og giro 0,00
Kørselsgodtgørelse 790,40

Indtægter i alt: 97.414,96 Udgifter i alt: 86.236,55
Balance underskud 0,00 Balance overskud 11.178,41
I alt: 97.414,96 I alt: 97.414,96

AKTIVER BELØB PASSIVER BELØB

Kassebeholdning 0,00 Formue pr. 1/1 2012 264.647,85

Kursregulering, aktiepost 1.362,00
Aktiepost 5.739,00 266.009,85
Jyske Bank, Opsparing 155.415,05 Balance 11.178,41
Jyske Bank, daglig konto 116.034,21
I alt: 277.188,26 I alt: 277.188,26

Frederiksværk, den 31.12.2012

Dan Olsen/Anette Huusfelt

Kasserer/bogholder

Vedrørende regnskab for året 2012

Vi har gennemgået bilag og konstateret formuens tilstedeværelse og finder ingen anledning til at 
kommentere regnskabet

Asserbo, den Asserbo, den

Ernst Bue Lund Sven Friis Jørgensen
revisor revisor



FORSLAG

REGNSKAB 2012 Budget 2012 Budget 2013 BUDGET 2014
Indtægter:
Kontingent              92.400,00                91.800             93.000                 93.000 
Renter                4.514,96               5.000                   5.000 
Diverse                   500,00                  1.000                  500                      500 
Udbytte                           -                          -   
Indtægter ialt              97.414,96                92.800             98.500                98.500 

Udgifter
Generalforsamling                2.760,00                  3.500 ###                  3.500 
Containerservice              23.872,25                22.000             25.000                 25.000 
Vejvedligeholdelse              45.400,00                50.000 ###                50.000 
Bestyrelsesmøder                2.422,00                  4.000 ###                  4.000 
kørselsgodtg.                   790,40                  2.000 ###                  2.000 
kontorhold                1.560,90                  3.500               2.000                   2.000 
Godtg. formand/kasserer                2.000,00                  4.000 ###                  4.000 
Telf form./kass./trailer                   400,00                  2.400                     -                          -   

Porto                7.031,00                  7.500 ###                  7.500 
Gaver og blomster                           -                       500 ###                     500 
Trailervedligeh./forsikring                           -                          -   ###                        -   
Gebyrer bank m.v.                           -                          -                       -                          -   
Udgifter ialt              86.236,55                99.400             98.500                98.500 

Over/underskud               11.178,41 -6600                     -   0

Frederiksværk, den    
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Referat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt 8. juli 2012 kl 11 hos Birgitte Olesen, 

Egernstien 10

1. Valg af dirigent

Lars Quist, Hedelærkevej 14 blev valgt. Indkaldelsen var lovlig. Der var mødt 7 

stemmeberettigede op; Asserbohusvej 27, Egernstien 10 og 12, Hedelærkevej 14, Mejsestien 

7 samt Pottemagerstien 8 og 10

2. Afstemning om bestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens §10 som tidligere fremsendt. 

Essentielt en reduktion fra to til en suppleant i bestyrelsen, og en reduktion fra to til en 

revisor. Dertil en præcisering af valgperioder.

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget, og kan træde i kraft fra næste 

generalforsamling.

På bestyrelsens vegne

Lars Quist
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