
Asserbohus Grundejerforening  - Vi fylder  

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tid: Søndag den 14. juni 2015 - kl. 10:00

Sted: Melbylejren, Havtyren

Efter generalforsamlingen, ca. kl. 12:00 vil museumsvært Anne Bramsen komme med 
”en sommer mosaik om Asserbo”

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning – vedlagt
4. Lars Quist vil fortælle om bestyrelsens håndtering af Asserbohus sagen
5. Status for foreningens veje – v/Dan Olsen
6. Kassereren   

a. Fremlægger revideret regnskab til godkendelse
b. Fremsætter forslag til budget, herunder forslag til kontingent, jf. § 6

7. 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.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil:

 På valg i år 2015:

a. Lars Bancroft  (villig til genvalg)
b. Dan Olsen      (villig til genvalg)
c. Lars Quist  (villig til genvalg) 
d. Hans Eriksen, suppleant (villig til genvalg)

  På valg i 2016:

a. Else Nielsen, formand
b. Ole Lindstrøm

9. Valg af revisor og suppleant hertil:
a. På valg for 1 år

1. Ernst Bue Lund (revisor) – villig til genvalg
2. Svend Friis Jørgensen (revisorsuppleant) – villig til genvalg

10.  Eventuelt                                             

mailto:Bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com


Asserbohus Grundejerforening

Formandens beretning 2015

Hermed følger min beretning om foreningens virke i det år, som gik.

Bestyrelsen har holdt 3 møder, ellers foregår det pr. e-mail.

Asserbohus. Det store emne er jo Asserbohus. Jeg har fulgt med, lige fra 
træfældning, nedrivning og til sommerhus bygning. Der er opført 3 huse og 2 er på 
vej.

Der har været mange delte meninger om projektet Asserbohus, også bestyrelsens 
håndtering af sagen. (som Lars Quist vil komme ind på senere)

Jeg har haft god kontakt, både til ejeren, Hans Lybecker og byggefirmaet Skanlux. 
Frederiksborg Amts Avis har skrevet flere artikler om Asserbohus og til jer, som har e-
mail, fået sendt udklip. 

Vore veje. Er som altid på generalforsamlingen.  Dan Olsen vil komme med status 
og hvorfor vort budget er anderledes i år.

Desværre kom vi ud for, at selvom Skanlux overfor sine leverandører påpeger kørsel 
ad Asserbohusvej, kører nogle chauffører efter GPS, hvilket har medført flere ødelagte 
veje og et slemt tilfælde på Pottemagerstien, hvor en stor lastbil med anhænger kørte 
fast. Næste dag kom vognmanden dog og reparerede vejen.

Dette grove tilfælde meddelte jeg Halsnæs kommune – med billede! Herefter fik jeg et 
møde i stand, hvor også byggelederen fra Skanlux deltog. Der blev givet tilladelse til 
midlertidig opstilling af skilte ved Møllevangsvej/Pottemagerstien og Nyvej/Skovbovej i
byggeperioden, det bliver skiltet lastbilkørsel, forbudstavle C23.1 med 
undertavle/forklarende tekst. Udgiften til skiltene bliver betalt af Skanlux.

Containere. Vi har fået lavet en ny aftale med vognmanden vedr. steder, hvor 
containerne skal stå, da den gamle aftale ikke var ”up to date”. Der blev kørt efter 



gamle kort, og ikke som vi havde aftalt.  Vi skal nu ca. 14 dage før containerdag, give 
en liste til firmaet, hvor de skal stå og sætte afmærkning, så chaufføren ikke er i tvivl.

Hegn.  I 2006 fik 47 grundejere dispensation vedr. ulovligt hegn, af disse er 23 hegn 
tilbage, og ved salg skal disse hegn fjernes om nødvendigt med bistand fra 
kommunen.  Vi har haft 2 sager i 2014, som nu er afsluttet. Husk levende hegn.

 Der er stadig hegn, som er af grene og haveaffald, hvilket kan blive brandfælde i en 
tør sommer. Og så er der rabatterne.  Se på vor hjemmeside vedr. vedligeholdelse af 
vore rabatter.

Støj.  Som nabo til Asserbohus synes jeg ikke der har været meget mere støj end man
kan påregne fra en byggeplads.

Vi har stadig hunde, som gør meget. Jeg opfordrer til at I tager hensyn til naboer, i 
værste fald kan det blive meldt til kommune/politiet. (Jeg henviser til hundelovens § 4)

Husk: Afbrænding af haveaffald er ikke længere tilladt, dog Sankt Hans bål den 23. 
juni. Den anden form af afbrænding er tilladelse til at bruge grill, brænde rent og tørt 
træ på særligt indrettet bålplads (snobrøds bål) Se mere på Halsnæs kommunes 
hjemmeside, også om miljørigtig fyring.

Jeg har haft mange henvendelser i løbet af året og jeg håber jeg har løst det meste, 
det kan være en fordel at man bor i området. Døren er altid åben, kom og få en 
sludder.

Med venlig hilsen

Else Nielsen
formand



BUDGETFORSLAG

REGNSKAB 2014 BUDGET 2014 BUDGET 2015 Budget 2016
Indtægter:
Kontingent              93.600,00             93.600 93600 93600
Renter                3.854,35               5.000 1500 1500
Diverse                           -   1000
Udbytte                     87,60                    88 0
Indtægter ialt              97.541,95             98.688                96.100                95.100 

Udgifter
Generalforsamling                2.100,00               3.500 3500 2500
Containerservice              26.782,00             25.000 25000 25000
Vejvedligeholdelse              64.887,90             60.000 50000 60000
Bestyrelsesmøder                1.739,00               4.000 2000 2000
Kørselsgodtg.                           -                 2.000 2000 2000
Kontorhold                1.287,00               2.000 2000 2000
Godtg. formand/                2.000,00               2.000 2000 2000
Godtg. Regnskabsassist.                2.000,00               2.000 2000 2000
Porto                6.395,00               7.500 6500 6500
Gaver og blomster                   259,00                  500 500 500
Gebyrer bank m.v.                     72,08                    50 50 50
Udgifter ialt                 107.522           108.550                95.550              104.550 

Over/underskud               (9.980,03) ### 550 -9450

Frederiksværk, den    


