
Asnæs By’s Grundejerforening 

Postadresse: Postboks 33 – 4550 Asnæs 

http://www.asnaesbysgrundejerforening.dk      Mail: info@asnaesbysgrundejerforening.dk 

Kontor: Enghaven 2,  tlf. 59 65 13 25, mandag 17.00 – 18.00 

 Referat fra generalforsamlingen i 
Kulturhuset Aksen 

onsdag, den 5/2 2014 kl. 19.00 
 

Ivar Petersen bød velkommen. 

 
l.  Valg af dirigent   -  

Bestyrelsens forslag Ole Holst Nielsen blev valgt. 

Ole takkede for valget og sikrede sig, at general-

forsamlingen var lovligt indvarslet via udsendte breve 

samt annonce i Ugeavisen Odsherred den 22. januar 

2014. 

 

 2.  Formanden aflægger beretning –   

formanden aflagde sin beretning, der blev vedtaget af 

forsamlingen. Se vedhæftet fil. 

 

 3.  Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse –  

kassereren aflagde regnskab, som ligeledes blev 

vedtaget af forsamlingen. 

 

 4.  Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg: 

   Else Pedersen   -   genvalgt 

   Ejvin Aagaard    -   genvalgt 

   Helle Skivshøj   -   genvalgt 

Valg af suppleant   -         

Morten Pauli, Vestervangen 4, Asnæs - valgt 

Ole Holst Nielsen, Torvevangen 9, Asnæs  - valgt. 
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5.  Valg af revisor – på valg: 

   Hanne Hemmingsen    -   genvalgt 

 

6.  Fastsættelse af kontingent   -   Uændret kr. 100,00 pr. år,  samtidigt blev 

budgettet vedtaget. 

 

7. Behandling af indkomne forslag    -    Et enkelt fra Jens Madsen vedr. 

flagallens forfatning. Huller er ikke blevet retableret efter renovering af veje 

og fortove rundt i byen. Vi har prøvet alt, hvad vi kan for at få den renoveret 

(henvisning til formandens beretning). 

 

8. Eventuelt   -   Her blev ordet givet frit for debat.  

 Claus Andersen foreslog ny vejføring Storegade-Esterhøjvej-Vestervangen 

samt at Enghaven ensrettet ned mod Stationen. Disse forslag kan evt. tages op 

ved mødet I Fritinget den 17. februar 2014. 

 

 Lidt debat om bl.a. vores beskidte by. Evt. flere skaldespande, oprydning når  

Naturfedningsforeningen har deres oprydningsdag, især hvis det er i foråret, 

dagen bliver foreslået. 

 

Hajtænder v/udkørsel fra Bakkekammen er placeret v/bagkant af fortov – 

meget ringe oversigt ved udkørsel på Bobjergvej. 

 

Et spørgsmål og ABG-bænke evt. skal tøjres. Vi tager dette punkt op, hvis det 

bliver et problem med tyveri/flytning m.v. 

 

Lidt oplysning om pligtige/frivillige medlemmer. 
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Der var ikke flere deltagere der ønskede ordet, hvorefter formanden takkede 

forsamlingen for god ro og orden. Herefter fik vi lidt at spise og drikke, hvor 

hyggesnakken kunne fortsætte. 

 

 Generalforsamlingen var slut kl. 20.10  -   referent Else Pedersen 

 

 

_________________________________ 

Ole Holst Nielsen / dirigent 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen holdt vi et bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede os som 

følger: 

 

   Formand    -   Ivar Petersen, Rødhøj 46, Asnæs 

   Næstformand   -   Ejvin Aagaard, Nørrevangen 3, Asnæs 

   Kasserer   -   Inge Knudsen, Møllegårdsparken 3, Asnæs 

   Sekretær   -   Else Pedersen, Askevænger 1, Asnæs    

   Web-master   -   Helle Skibshøj, Vestervangen 10, Asnæs 

 

     

__________      ___________       ____________     ________________   __________ 

      Ivar                   Ejvin                      Inge                       Helle                           Else 

 

 


