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Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Asserbohus
afholdt den 9. juni 2013 kl. 10.00

på Asserbo Kro

Af foreningens 132 medlemmer deltog følgende 25 medlemmer (flere med ledsagere) : 
Asserbohusvej 16, 19, 23, og 27. Egernstien 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, og 13. Hedelærkevej 13 og 
14. Hønsestien 6 og 10. Mejsestien 8. Mostergårdsvej 1. Pottemagerstien 6, 10 og 2. 
Rensdyrvej 2. Skovbovej 8. Skånstrømsvej 17. Snusbakkevej 3. 
Asserbohusvej 21 og Skånstrømsvej 15 A og 15 B deltog ved fuldmagt.
I alt deltog 37 personer.

Der var følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 

Kurt Huusfelt, Egernstien 7, valgtes til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 
indkaldt i tide. Torben Hedegård, Mejsestien 8, bemærkede at kontingentet manglede i 
indkaldelse. (Bestyrelsen bemærker, at kontingentet fremgår indirekte af bestyrelsens 
forslag til budget 2014 og er således uforandret.)

2. Valg af referent: 

Birgitte Olesen, Egernstien 10, valgtes til referent.

3. Status for foreningens veje – v/Dan Olsen: 

Dan Olsen orienterede om status for vejene. 6 entreprenører har været kontaktet om og 
delvis igang med istandsættelser, men alle er hoppet fra eller ”sat fra” af bestyrelsen grundet 
manglende interesse og dårligt arbejde. Bestyrelsen har nu kontakt til og tilbud fra 
entreprenør Rune Svendsen i Kregme, som kender vores område og viser stor interesse for 
at indgå en aftale om 2 årlige tilsyn og udbedringer af udvalgte grus og jordveje. Aftalen og 
hvilke veje, den vedrører, vil kunne ses på vores hjemmeside, når aftalen er endelig indgået. 
Bestyrelsen beder medlemmerne om i dag at tilkendegive deres ønsker til vejene og om at 
melde til bestyrelsen om huller o. lign. og om arbejdet, når det bliver igangsat. 

Bemærkninger hertil fra medlemmerne:
Egernstien     9 bemærkede Skovbovejs ualmindelig dårlige stand, der gør at den er vanskelig 
at køre på. Lars     Quist oplyste hertil, at Skovbovej - fra Hønsestien og til Nyvej -  ikke hører 
til vores forening, og at der heller ikke er noget vejlaug, som vi kan henvende os til. Vejens 
tilstand hører under kommunen. Egernstien     13 bemærkede, at vi skal passe på ikke at få for 
fine veje, hvor der køres for hurtigt, men bare sikre os en passende vedligeholdelse. 
Asserbohusvej     16   kunne tilslutte sig oplægget om løbende vedligeholdelse af grusvejene og 
bad bestyrelsen gå videre med arbejdet. 

Der     var     herefter     tilslutning     til     bestyrelsen     om     at     gå     videre     med     vedligeholdelsen     af     grus     og   
jordvejene.     Bestyrelsen     beder     om,     at     medlemmerne     melder     tilbage,     når     arbejdet     med     vejenes
vedligeholdelse     går     i     gang,     så     aftalen     evt.     kan     blive     justeret     herefter.     Der     lægges     herefter   
ikke     grusbunker     ud     ved     vejene.
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4. Formandens beretning: 

Formanden afgav beretning, der ligeledes var udsendt med indkaldelsen (se den også på 
foreningens hjemmeside). Vejene har været det store emne på bestyrelsens 3 afholdte møder
og i de mange mails, der er blevet udvekslet mellem bestyrelsesmedlemmerne. Formanden 
supplerede beretningen med bemærkning om, at Sikavej vil blive sat i stand som den første 
vej og straks inden sommeren. Formanden konstaterede med tilfredshed at containerne til 
grenaffald var blevet fyldte og således godt brugt. Prisen for containerne er den bedste vi 
kan få, da andre entreprenører har oplyst højere priser. Formanden kunne ikke oplyse 
yderligere om Asserbohus, da tilbudsgiverne ikke havde ønsket at oplyse nærmere om deres
planer (et naturcenter ?) Formanden takkede Kurt Huusfelt for hans store arbejde med 
opdatering af foreningens hjemmeside.

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

            Kassereren ved Anette Huusfelt gennemgik regnskab 2012 og budget 2013 (som er 
             udsendt med indkaldelsen). Kontingent fastholdes til 600,00 kr.

Der     var     ingen     bemærkninger     til     regnskab     og     budget

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

Lars Bancroft illustrerede bestyrelsens forslag ved en planche på væggen. 

Forslag A: Alt eksisterende asfalt på Asserbohusvej fjernes og vejen omlægges til en 
grusvej, i overensstemelse med områdets sommerhuskarakter. Pris ca. 344.000 kr. Bump 
udgår.

Forslag B: Asfaltstykket fra Møllevangsvej til Egernstien bevares med ny belægning og den 
resterende del ændres til grusvej. Pris 506.000 kr.

Bestyrelsen ønsker en afstemning/tilkendegivelse om forslagene, selv om det ikke er 
umiddelbart forestående at gøre noget ved Asserbohusvej. 

Asserbohusvej     16,     Susanne     Lindow, der også er formand for Asserbo By Vandværk, gjorde 
opmærksom på, at der fortsat er trafik frem til Katrinedalskolens koloni og foretrækker 
derfor asfalt på stykket frem hertil. Endvidere skal Asserbo By Vandværk renovere 
vandledningerne fra 2014, og der skal bores ledninger under Møllevangsvej. Gør derfor ikke
noget dyrt ved Asserbohusvej nu, hvor der er usikkerhed om ledningsarbejdets omfang og 
den fremtidige belastning af vejen. Også Asserbohus fremtid er usikker. Vent derfor med at 
gøre noget. Egernstien     9 efterlyste finanseringen af forslagene.

På     baggrund     af     medlemmernes     tilkendegivelser,     herunder     om     usikkerheden     om     den   
fremtidige     belastning     af     vejen,     trak     bestyrelsen     sine     forslag,     selv     om     bestyrelsen     havde   
fundet     det     ønskeligt     med     en     principiel     tilkendegivelse     om     grus     contra     asfalt.    

b. indsendt forslag fra medlem Egernstien     3 :

Medlemmet har fremsat forslag om, at ”Vedligeholdelse af vejene udvides til fjernelse af 



træer og buske m.v.fra rabatterne, som ikke har været plejet de sidste mange år”.  

Medlemmet begrundede forslaget med, at høje og brede træer og buske i rabatten - bl.a. på 
Egernstien, hvor stien slår et knæk (overfor nr. 7) -  skygger for oversigten og for eventuelle 
modkørende biler, cyklister og gående børn og voksne, med risiko for påkørsel.

Et andet medlem Skovbovej     8 tilsluttede sig forslaget.

Bestyrelsen kan imidlertid ikke påtage sig denne opgave, der ifølge privatvejsloven og 
kommunens retningslinjer pålægger den enkelte grundejer ud for rabatstykket denne 
vedligeholdelsespligt. Asserbohusvej     16 gjorde opmærksom på, at kommunen har opstillet 
regler for beskæring og renholdelse af veje og stier, som kan ses i den folder som 
kommunen tidligere har vedlagt opkrævningen for ejendomsskatter. Se nu Halsnæs 
Kommunes hjemmeside og søg på ”Folder om Beskæring af beplantning og renholdelse af 
veje og stier”, som også gælder for sommerhusområder.

Vores veje er 4 m brede med 2 m rabat til hver side – altså 8 m. Den enkelte grundejer skal 
kende sit skel mod vej. Vejledende kan der ofte ses en elmåler i skellet.  

Fra flere sider – og fra bestyrelsen – lød der en kraftig opfordring til de enkelte medlemmer 
til jævnligt at eftergå sin rabat for udhængende og døde grene o. lign. og sikre overholdelse 
af sin vedligeholdelsespligt. Vi kan risikere at skraldebilerne ikke vil komme, at vi ikke kan 
opstille vores containere og i yderste fald trafikulykker.

På     den     baggrund     trak     forslagsstilleren     sit     forslag.     Bestyrelsen     kan     henvende     sig     til     den   
enkelte     grundejer,     hvis     det     skønnes     strengt     nødvendigt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter hertil:

Valg af medlemmer: 
Dan Olsen, Hedelærkevej 13, blev genvalgt for 2 år.
Lars Quist, Hedelærkevej 14, blev genvalgt for 2 år. 
Lars Bancroft, Skånstrømsvej 17, blev genvalgt for 2 år. 
Valg af suppleant:
Ole Lindstrøm, Mejsestien 7, blev genvalgt for 2 år in absentia.

8. Valg af revisor og suppleant hertil:

Valg af revisor: 
Ernst Bue Lund, Egernstien 3, blev genvalgt for 1 år
Valg af revisorsuppleant:
Sven Friis Jørgensen, Sikavej 10, blev genvalg for 1 år. 

9. Eventuelt:

Egernstien     9, der er nyt medlem, påpegede den stor udgift der er forbundet med 
containerlejen. Pengene kunne bedre bruges til vores veje. Medlemmet fandt, at det må være
den enkelte grundejers eget ansvar at fjerne sit træ- og grenaffald og bringe det til 
genbrugsstationen eventuelt. Medlemmet finder, at det kan opfattes som et diktat, når kvaset
skal afleveres på de bestemte dage, hvor containerne opstilles. 

Flere medlemmer og bestyrelsen henviste til, at det er tradition med containerne, at de bliver



brugt flittigt og fyldes, at de er fællesskabsskabende, og at de opstilles i ferier, hvor husene 
formodes at være i brug. Det er ikke hensigtsmæssigt, om der i stedet bliver samlet grene i 
skel, hvor de kan være brandfarlige ved evt. brand. Ikke alle har biler til bortkørsel. Også 
medlemmer der ikke har biler betaler til vejenes vedligeholdelse! 

Medlemmet Skovbovej     8 påpegede, at høje træer på nabogrunde ofte er til stor gene, da de 
store dele af året kaster skygge på naboers huse og grunde. Medlemmet efterlyste regler for 
store træer.

Bestyrelsen kan ikke hjælpe hermed men skal opfordre til at udvise godt naboskab og tage 
en dialog hen over skellet om sådanne problemer. På den ene side skal vores område 
opretholdes med plantagekarakter, men på den anden side er der også behov for at tynde ud ,
især når træerne bliver gamle med risiko for at vælte og grene for at knække. 

Kurt Huusfelt efterlyste ideer til hjemmesiden. Endvidere oplyste Kurt Huusfelt om 
foreningens nabohjælp (i dag er der 90 medlemmer i nabohjælp). Hjælpen består i, at Kurt 
Huusfelt holder øje med husene, om der er tegn på indbrud, om der er fremmede biler, m.m. 
Det forudsættes, at Huusfelt får oplysninger om medlemmernes telefonnumre, bilnumre, 
m.m. for at han kan hjælpe. Der var i årets løb konstateret 2 indbrud og stjålet brænde fra 
Mejsestien 8. Medlemmerne kan via Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside rekvirere de
nye mærkater ”Nabohjælp” til opklæbning på hus, postkasse, mm., der viser at man er med i
en denne ordning. Man kan også tilmelde sig nabohjælp via denne hjemmeside, dog skal 
bilnumre oplyses direkte til Huusfelt.  

Kurt Huusfelt og Kjeld Nielsen er også med i en SMS-kæde med politiet til efterlysning af 
personer, biler og lign. Kurt Huusfelt oplyste, at kæden har virket. 

Asserbohusvej 16 takkede for en fin generalforsamling.

Formanden takkede ligeledes medlemmerne for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 12.30.

Ref. Birgitte Olesen                                         Dirigent Kurt Huusfelt

PS: Medlemmer, der har mailadresse, som endnu ikke er meddelt bestyrelsen, opfordres til 
at sende denne på ovennævnte mailadresse mailto: bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com 
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