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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Tid: Søndag 15. juni 2014 kl. 10.00

Sted: Asserbo Kro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning – vedlagt 

4. Status for foreningens veje – v/Dan Olsen

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

6. Indkomne forslag   
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.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil: 

a. På valg i år 2014:
      1. Else Nielsen (formand) – villig til genvalg
     2. Birgitte Olesen (bestyrelse) – genopstiller ikke 

b. På valg i år 2015:
     1. Dan Olsen (bestyrelse) 

2. Lars Quist (bestyrelse) 
3. Lars Bancroft (bestyrelse) 
4. Ole Lindstrøm (suppleant) 

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. Eventuelt

Bestyrelsen 
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  Asserbohus Grundejerforening

         Formandens beretning 2014

Hermed følger min beretning om stort og småt i foreningen. Vi er nu 133 medlemmer.

Hvad er sket i vort område siden sidste år?  Det store samtaleemne har været salget af 
Asserbohus. Det har været meget spændende at følge processen. Grundejerforeningen har 
haft god forbindelse til både pressen og Halsnæs Kommune. Lige så snart der var noget nyt, 
skrev jeg ud til alle, som havde en e-mail adresse. Desuden bliver nyheder lagt ud på vor 
hjemmeside www.asserbohusgrundejerforening.dk . En stor tak til Kurt Huusfelt for hans store 
arbejde med hjemmesiden.

Da jeg bor i nærheden af Asserbohus, blev jeg inviteret til nabohøring, det blev også andre 
omkringliggende ejendomme. Mange gjorde indsigelse, grundejerforeningen gjorde også 
indsigelse. Den dag projektet skulle på kommunens udvalgsmøde, skete noget usædvanligt! 
Pludselig var en anden køber på banen og købte det på stående fod. Så nu er alle spændte på 
hvad der vil ske, jeg håber at den nye ejer vil give grundejerforeningen oplysninger om hans 
planer. Som jeg siger:” Fortsættelse følger”

Vore veje. Det skal vi have på generalforsamlingen hvert år. Jeg synes at vi har fundet den 
rette vejmand, meget omhyggelig og nu har vi fået vejene rettet til, så der ikke vil være de 
store udgifter de følgende år. Hvis I synes der mangler noget på jeres vej, så sig til og vi vil 
følge op på det.

Hegn.  Ja, det er et meget svært emne. Vi skal huske på at vi har servitutter i vor 
grundejerforening. Det er lidt svært at forstå for nogen. At nogle gerne må have ikke levende 
hegn og andre ikke. Jeg har undersøgt sagen (det er fra før min tid) og har fået svar fra 
Halsnæs Kommune. I 2006 fik 47 grundejere dispensation vedr. ulovlige hegn på grund. Af 
brevet fremgår følgende: At Asserbohus Grundejerforening har besluttet at sikre at hegn 
senest fjernes i forbindelse med salg, og om nødvendigt med bistand fra kommunen.

Vi er gjort opmærksom på at flere steder er hegn lavet af grene og haveaffald, hvilket er til 
stor brandfare i sommerhusområdet. Tag et kik på jeres hegn og også på jeres rabatter, vi ser 
stadig at ikke alle følger reglerne.

Desværre er vi heller ikke i år blevet forskånet for indbrud og tyveri af brænde. Det er en 
mærkelig følelse at komme hjem til. I januar 2014 gik det bla.ud over mig.  

Støj. Så vidt jeg ved, har vi ikke ingen retningslinjer. Bestyrelsen drøftede det på sidste B-
møde den 27. april, lige efter påske. Her havde været megen støj og nogen startede allerede 
kl. 8, det er godt nok tidligt! Jeg opfordrer til at I tager hensyn til områdets beboer, med at 
starte lidt senere og ikke hele perioden. Vis hensyn. Bestyrelsen er bekendt med at  
retningslinjer findes i andre foreninger.
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Containere foråret 2014. Så kom tiden vi skulle have containere. Vi var lovet store 
containere, 8 forskellige steder. Desværre skete det ikke et sted. Jeg har talt med firmaet, som
fortalte at de et sted ikke følte der var plads til en stor. Det må vi rette os efter. Men ellers blev
alle containere fyldt, også ret hurtigt. 

Debatside. Der har været forespørgsel på at grundejerforeningen får en debatside. 
Bestyrelsen har drøftet sagen og er blevet enige om, at vi ikke ønsker en sådan side. Men 
medlemmer kan selv oprette på facebook, hvis det ønskes.

Jeg har gennemlæst gamle papirer og fundet ud af at Asserbohus Grundejerforening 
fylder 60 år i 2015, er der nogen som ligger inde med materiale, som kan dokumentere 
dette.  Er der også nogen som har gammelt materiale, vil jeg gerne have det, da jeg er 
begyndt at samle det hele i en ”LOGBOG” , så vi kan følge op på foreningens historie.

Bestyrelsen ses ikke meget, har holdt 3 møder, skrevet mange e-mails.

Som ikke alle ved, mistede jeg min mand Kjeld den 5. januar efter kort tids sygdom, han blev 
73 år. Det var et chok for mig men en stor tak til familie, venner og gode naboer, går alt godt, 
selvom der er mange ting, som jeg skal sætte mig ind i. Ja hvordan fylder man sprinklervæske
på bilen! Jeg har besluttet at blive boende, jeg holder meget af området.

Som I kan se ud af dagsorden er jeg på valg i år, jeg vil meget gerne fortsætte med arbejdet i 
Asserbohus Grundejerforening. Det er et spændende arbejde.

Med venlig hilsen

Else Nielsen

formand



Asserboh us G ru ndejerforen i ng
for 2013

INDTÆGTER

Kontingenter
Renteindtægt Jyske Bank

Aktieudbytte

BELØB

92.700,00
4.662,42

0,00

lndtægter ialt:
Balance underskud
I alt:

97.362,42
0,00

97.362,42

AKTIVER BELØB

Kassebeholdning 0,00

ost 7.464,00
Bank, Opsparing 160.077,47
Bank, daglig konto 64.146

lalt 231.687

PASSIVER

Formue pr.1112012

Kursregulering, aktiepost

Balance

I alt:

13,26
47.225,41

231.687

Asserbo, den 31 .12.2413

' t"4,./5'""*#t'r
Anette Huusfelt, regnskabsfører i*i'

\/'
Jeg har revideret regnskabet og konstateret formueris tilstedeværelse og finder ingen anledning til at
kommentere regnskabet, dog henstilles det tilfistyrelsen at budgettet fremover overholdes.

(/) /
ErnstLund,revisor W
BUDGETFORSLAG

REGNSKAB2013 Budget2013 BUDGET2014 BUDGET2015
lndtægter:
ffi 92.7oo,oo 93.ooo 93.600 99600
Renter 4.662,42 5.000 5.000 5000
Diverse - 500
Udbytte - 88 0
lndtægter ialt 97.362,42 98.500 98.688 98.600

UDGIFTER

forsamling
Kopiering, kontorartikler
Porto
Telefon
Godtg. Formand, Regnskabsassist
Gaver/blomster
Bestyrelsesmøder
Trailerved ligeholdelse
Containerservice
Vejudgifter
Gebyr, bank og giro
Kørselsgodtgørelse

Udgifter i alt:
Balance overskud
I alt:

BELØB

2.210,0A
1.169,95
6.840,50

0,00
4.000,00

199,50
1.677,00

0,00
22.739,00

105.728,13
23,75
0,00

144.587,83
47.225,41
97.362

Udqifter
Generalforsamling
Containerservice
Vejvedligeholdelse
Bestyrelsesmøder
kørselsgodtg.
kontorholcl
Godtg. formand/
Godtg. Regnskabsassist
Porto
Gaver og blomster
Gebyrer bank m.v.

2.210,00
22.739,04

1A5.728,13
1.677,00

1.169,95
2.000,00
2.000,00
6.840,50

199,50
23,75

3.500
25.000
50.000
4.000
2.000
2.000
4.000

7.500
500

3.500
25.000
60.000

4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
7.500

500
50

3500
25000
60000
4000
2000
2000
2000
2000
7500

500
50

Udgifter ialt 98.500 108.550 108.550144.587,83

47.225,41


