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 Referat fra ordinær generalforsamling i 
Asnæs Forsamlingshus 

Tirsdag, den 14/3 2017 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 Odsherreds- 

nyt tirsdag den 28. februar 2017.  

 

 2.  Formanden aflægger beretning –   

formanden aflagde sin beretning (se vedhæftet fil) til 

debat.  

Jørgen Frederiksen, Hyldevænget 6: Hvor mange 

flagstænger vi har mulighed for at opsætte samt omtale 

af fremtidig forskønnelse af rundkørslerne.  

Ole Holst Nielsen, Torvevangen 9:Kommentar til 

flagstangsprojektet var, at p.t. sættes 48 flagstænger op, 

men hvis projektet bliver fuldført vil der være huller til 

90 flagstænger, som er gode nok til opsættelse. 

Eva Nielsen, Hyldevænget 7: Hvad gør vi med den 

manglende respons fra Odsherred Kommune. Eva 

mindede os om kommunalvalget til efteråret. Samtidig 

gjorde Eva ligeledes opmærksom på, at Danmarkssam-

fundet sponserer flag, hvis der mangler til flagalleen.  

Bente Frederiksen, Hyldevænget 6: Bente vil gerne rose 

elever på Odsherreds Gymnasium for ikke at smide 

affald m.v. på vejen fra gymnasiet til f.eks. 
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stationen/busholdepladsen. Hvis der kommer 

opfordring, syntes Bente at eleverne skal støttes.  

 

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: 

   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. 

 

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 2/3 af foreningens medlemmer. 

                  

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

 Eva Nielsen: Eva fortalte om vores grimme rundkørsler, især af-/tilkørsler til 

rute 21. Kunne der evt. komme nogle kunstværker op, men forsamlingen havde 

ingen svar på dette. 
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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. 

 

 2.  Ændring af vedtægterne:  

Ændringerne samt bevillingen af kr. 10.000,- til 

retablering af hullerne til bygens flagalle blev 

enstemmigt vedtaget af forsamlingen.  

 

 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. 
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 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 

 

 


