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Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Tid: 12. juni 2016 kl. 10:00 til 12:00
Sted: Asserbo kro, Nyvej 26A

Dagsorden ifølge vedtægt:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

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

bidrag i henhold til §7

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer
a. Grenaffald samles fremover to gange årligt i bunker til i stedet for i containere
b. Parkeringsbegrænsning

6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil. På valg er:
Else Nielsen, Asserbohusvej 23, genopstiller ikke
Ole Lindstrøm, Mejsestien 7, villig til genvalg
Hans Eriksen, Egernstien 4, villig til genvalg som suppleant

7. Valg af revisor og suppleant hertil. På valg er:
Ernst Bue Lund, Egernstien 3, genopstiller ikke
Svend Friis Jørgensen, Sikavej 10 (suppleant). genopstiller ikke

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet og eventuelt sat til afstemning på den ordinære generalforsamling,
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

pbv

Lars Quist
Hedelærkevej 14
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Formandens beretning

Else ønskede i slutningen af sidste år at fratræde fra formandsposten, hvorfor jeg overtog posten
efter et bestyrelsesmøde 15.11.2015. Tak til Else for indsatsen som formand i de godt tre år.
Og velkommen til de ny medlemmer, som har købt i området.

Det har på flere områder været et turbulent (par) år med store ændringer i vores område. Halsnæs
kommune har valgt at lade en del af vore naturværdier gå til grunde i håbet om indtjening fra flere
feriegæster. Faktisk havde kommunen udarbejdet en udmærket lokalplan (01.37), som desværre er
blevet udhulet efterfølgende.
Stort set alle træer blev fjernet fra det tidligere Asserbohus' område. Det er et uerstatteligt tab.
Dispensationen fra 10% bebyggelsesgrænse til 15% blev sendt i høring til få beboere i området.
Næsten alle de hørte ønskede 10% opretholdt med begrundelse i, at 15% ville medføre for stor
belastning. Det ignorerede kommunen. Grundejerforeningen blev ikke hørt, og ikke orienteret om
dispensationen.
Den gældende kommuneplans øvre grænse for sommerhusbyggeri er på 250 m². Kommunen mener
dog ikke, at den grænse skal anvendes. Det kan så undre, at kommuneplanen findes.
Adgangsvejene til enkelte af de nybyggede huse er ændret uden samtykke fra grundejerforeningen.
Det er muligvis heller ikke lovligt, idet grundejerforeningen ejer vejene.

Når vi taler om vejene, så står det ikke for godt til. I forbindelse med byggeriet af kæmpehusene har
der og vil der køre store, tunge køretøjer så som betonkanoner. Til overflod har en del af dem kørt
ad de små veje i stedet for ad Asserbohusvej, selvom det var frabedt og unødvendigt. Scanlux havde
lovet, og fået tilladelse til, at sætte nogle skilte op til hjælp for chaufførerne. Det er ikke sket.
Dertil betyder den ændrede anvendelse af området en mangefold øget belastning. Sommerhusene
har affaldsbeholdere på 240 l, mens de ny store huse i kraft af udlejning åbenbart har brug for
affaldsbeholdere på samlet 1300 l eller mere. Det afspejler naturligvis forskellen i det generelle slid
på veje og omgivelser.

Jeg  tror  og  håber  dog,  at  der  er  flest  punkter,  hvor  ejerne  af  gamle  mindre  og  de  ny  store
sommerhuse har samme interesser. Alle må have ønske om, at her er rent og ordentligt. At her er
træer og andet grønt. At der ikke er unødig larm. At man respekterer hverandres ejendom. Og at
vejene er farbare. Og ikke mindst, at vi kan omgås venskabeligt.

Der bliver en del arbejde i fremtiden med tilpasning til den ny virkelighed. Som det fremgår af
dagsordenen er der plads i bestyrelsen (og som revisor) til ny kræfter.

Med venlig hilsen

Lars Quist
formand
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Asserbohus Grundejerforening
Regnskab for 2015

INDTÆGTER BELØB UDGIFTER BELØB

Kontingenter 93.900,00 Generalforsamling 3.555,15

Renteindtægt Jyske Bank 1.052,60 Kopiering, kontorartikler 1.207,15

Diverse 1.000,00 Porto 6.376,00

Telefon 0,00

Godtg.Formand, Regnskabsassist. 4.000,00

Gaver/blomster

Bestyrelsesmøder 2.831,20

0,00

Containerservice 21.599,00

Vejudgifter 47.005,00

Gebyr, bank og giro 65,00

Kørselsgodtgørelse 397,38

Indtægter i alt: 95.952,60 Udgifter i alt: 87.035,88

Balance overskud Balance overskud 8.916,72

I alt: 95.952,60 I alt: 95.952,60

AKTIVER BELØB PASSIVER BELØB

Kassebeholdning 0,00 Formue pr. 1/1 2015 223.753,82

223.753,82

Jyske Bank, Opsparing 161.301,92 Balance, overskud 8.916,72

Jyske Bank, daglig konto 71.368,62

I alt: 232.670,54 I alt: 232.670,54

Frederiksværk, den 31.12.2015

Dan Olsen/Anette Huusfelt

Kasserer/regnskabsassistance

Vedrørende regnskab for året 2015

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

kommentere regnskabet

Asserbo, den 

Ernst Bue Lund

revisor



BUDGETFORSLAG

REGNSKAB 2015 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET 2017

Indtægter:

Kontingent 93.900,00             93600 94200 94200

Renter 1.052,60               1500 1500 1000

Diverse 1.000,00               1000

Indtægter ialt 95.952,60             96.100               95.700               95.200               

Udgifter

Generalforsamling 3.555,15               3500 2500 2500

Containerservice 21.599,00             25000 25000 25000

Vejvedligeholdelse 47.005,00             50000 60000 60000

Bestyrelsesmøder 2.831,20               2000 2000 2500

Kørselsgodtg. 397,38                  2000 2000 2000

Kontorhold 1.207,15               2000 2000 2000

Godtg. formand/ 2.000,00               2000 2000 2000

Godtg. Regnskabsassist. 2.000,00               2000 2000 2000

Porto 6.376,00               6500 6500 6500

Gaver og blomster -                       500 500 500

Gebyrer bank m.v. 65,00                    50 50 100

Udgifter ialt 87.036                  95.550               104.550             105.100             

Over/underskud 8.916,72               550 -8850 -9900

Frederiksværk, den    


