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 Referat fra generalforsamlingen i 

Asnæs Forsamlingshus 

torsdag, den 19/2 2015 kl. 19.00 
 

Ivar Petersen bød velkommen. 

 

l.  Valg af dirigent   -  

Bestyrelsens forslag Hanne Hemmingsen blev valgt. 

Hanne takkede for valget og sikrede sig, at general-

forsamlingen var lovligt indvarslet via udsendte breve 

samt annonce i Ugeavisen Odsherred den 4. februar  

2015. Dirigenten henstillede til forsamlingen at ved 

spørgsmål, så lige sige navn og adresse. 

 

 2.  Formanden aflægger beretning –   

formanden aflagde sin beretning (se vedhæftet fil) til 

debat.  

Kaj Madsen spurgte til stien fra Damborg t/Aksen. Skal 

det blive ved med at være et pladderhul?  

Mona Hansen fortalte at de unge på Bakken bruger 

hækken ind mod Børnehaven som tisse-plads, også 

selvom børnehavebørnene er lige på den anden side af 

hækken. 

Efterfølgende blev beretningen vedtaget af 

forsamlingen. 
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 3.  Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse –  

kassereren aflagde regnskab (se vedhæftet fil) , som 

ligeledes blev fremlagt til debat. 

Palle Poulsen forespurgte om, hvorfor der ingen 

husleje var udgiftsført i 2014. Inge fortalte at regningen 

på ½ års husleje først var modtaget efter revisionen 

havde godkendt regnskabet, men at udgiften kommer 

med i 2015.  

Regnskabet blev herefter vedtaget af forsamlingen. 

 

 4.  Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg: 

   Ivar Petersen   -   genvalgt 

   Inge Knudsen    -   genvalgt   

Valg af suppleant   -         

Ole Holst Nielsen - genvalgt. 

 

5.  Valg af revisor – på valg: 

   Karen Inge Petersen    -   genvalgt 

 

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

budgettet vedtaget. 

 

7. Behandling af indkomne forslag    -    ingen 

 

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

 Palle Poulsen forespurgte, hvad vores forsikringsdækning egentlig dækker. 

Har vi bestyrelsesansvarsforsikring/ulykkesforsikring?  
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Vi mener at ulykke skal dækkes af egen ulykkesforsikring. Bestyrelsen blev 

bedt om at undersøge, hvad vi har af dækninger. 

 

Inger Hansen, Pilevangen, arbejder i Genbrugsen på Enghaven, og her har 

man observeret at kunder har meget besvær med parkering, da der er etableret 

dobbeltstreger meget længere end tidligere. 

 

Bodil Petersen oplyste at det er meningen at der skal være skråparkering 

v/græsstykket. 

 

Der var ikke flere deltagere der ønskede ordet, hvorefter formanden takkede 

forsamlingen og dirigenten for god ro og orden. Herefter kunne de 29 

deltagere fa lidt at spise og drikke, hvor hyggesnakken kunne fortsætte. 

 

 Generalforsamlingen var slut kl. 20,05  -   referent Else Pedersen 

 

 

_________________________________ 

Hanne Hemmingsen / dirigent 
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