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 Referat fra ordinær generalforsamling i 

Asnæs Forsamlingshus 

Torsdag, den 10/3 2016 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 den 

ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet via 

udsendte breve og e-mails samt annonce i Ugeavisen 

Odsherred tirsdag den 23. februar 2016. Dirigenten 

henstillede til forsamlingen at ved spørgsmål, så lige at 

sige navn. 

 

 2.  Formanden aflægger beretning –   

Formanden aflagde sin beretning (se vedhæftet fil) til 

debat.  

Bente Frederiksen, Hyldevænget 6: Hvor stort et areal 

dækker ABG. Svar: Hele den gamle bymidte samt 

udstykninger fra 1970’erne (pligtige medlemmer af en 

grundejerforening). De nye udstykninger har egne 

foreninger.  

Kommentar til kommunes dårlige veje: Kunne man evt. 

lave et vejsyn en gang i efteråret, og derefter udarbejde 

en samlet skrivelse m/underskrifter til Odsherred 

Kommune. 

Mona og Kurt Hansen, Fuglebakken 9: Hvordan er 

reglerne for snerydning, når der ikke findes fortov? 

Svar: Ingen, kun hvis der er kantsten. En kommentar 
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om, at Odsherred Kommune har meldt ud, at nu skal 

mange veje repareres.  

Vil ABG evt. støtte f.eks. høstfesten med en lille bod? 

Eller støtte Musik på plænen. 

Birgit Sørensen, Mosevangen 4:En kommentar om at 

der på Mosevangen heller ikke skal ryddes sne pga. 

manglende fortov, samt en kommentar om, at GPS-

søgning giver upræcis angivelse til Mosevangen.  

William Hansen, Rugvænget 6: En kommentar om 

Stålhøjvejs dårlige forfatning. 

Fini og Annette Schou, Stålhøjvej 7A:Stadig problemer 

med gadelys og den måske meget lille besparelse ved 

ikke at have lys om natten. 

 

Efterfølgende blev beretningen vedtaget af 

forsamlingen. 

 

 3.  Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse –  

Kassereren aflagde regnskab, som ligeledes blev 

vedtaget af forsamlingen, (se vedhæftede fil). 

 

 4.  Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg: 

   Ejvin Aagaard    -   genvalgt 

Else Pedersen     -   genvalgt 

Helle Skibshøj    -   genvalgt 

Valg af suppleant   -         

Morten Pauli    -    genvalgt 

 

5.  Valg af revisor – på valg: 

   Hanne Hemmingsen    -   genvalgt 
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6.  Fastsættelse af kontingent   -   Uændret kr. 100,00 pr. år. 

 

7. Behandling af indkomne forslag    -    Bestyrelsens forslag til vedtægts- 

 ændringer. Ivar gennemgik ændringerne.  

Disse kan dog ikke godkendes på den ordinære generalforsamling, da 

forsamlingen ikke udgør mindst 50% af foreningens medlemmer. 

                  

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

 Kurt Hansen: Kan bestyrelsen selv bestemme honorering (se vedtægternes 

§9). Kurt anbefales til at stille ændringsforslag rettidigt til næste års general-

forsamling, med en formulering af, at honoreringen højst kan udgøre den til 

enhver tid skattemæssigt fri honorering for bestyrelsesarbejde. 

Bente Frederiksen: Hvem vedligeholder det dejlige stisystem i Asnæs. 

 

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

forsamlingen for god ro og orden.  

 

 Den ordinære generalforsamling var slut kl. 19,55  -   referent Else Pedersen 

 

_________________________________ 

Hanne Hemmingsen / dirigent 

 

 

Herefter gik vi over til den ekstraordinære generalforsamling. 

l.  Valg af dirigent   -  

Bestyrelsens forslag Hanne Hemmingsen blev valgt. 

Hanne takkede for valget, og konstaterede at denne 

generalforsamling ligeledes er lovligt indvarslet. 
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 2.  Ændring af vedtægterne:  

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget af forsam- 

 lingen.  

 

 Den ekstraordinære generalforsamling var slut kl. 20,01  -   referent Else 

Pedersen 

 

_________________________________ 

Hanne Hemmingsen / dirigent 

 

 

 

     Herefter fik vi lidt at spise og drikke, hvor hyggesnakken kunne fortsætte. 

  

 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 

 

 


