
Asnæs By’s Grundejerforening 

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

 Referat fra ordinær generalforsamling i 
Asnæs Forsamlingshus 

tirsdag, den 20/2 2018 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 31. januar 2018. 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.  

Søren Lunøe, Nørrevangen 4: Byens flotteste hus – 

Esterhøjvej 1. Kan vi få Odsherred Kommunes 

miljøafdeling til at agere på skort-biler på privat grund.  

Svar: Vi kan i forbindelse med møde med den nye 

formand for vort område igen påpege denne sag.   

 

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). 
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 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    -   ønskede ikke genvalg 

Bestyrelsens forslag til ny revisor Bente Jørgensen, 

Toftegårdsvej 44, Asnæs blev valgt uden dog at være 

tilstede på generalforsamlingen. 

 

6.  Fastsættelse af kontingent   -   Inge gennemgik budgettet, hermed uændret 

kontingent kr. 100,00 pr. år. 

 Ivar knyttede lidt kommentarer til vores formue. 

 

7. Behandling af indkomne forslag    -    Der var ikke kommet nogen forslag.  

                  

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

 Jens Peter Larsen: Jens Peter spurgte lidt til hundelufterlegeplads. I denne sag 

har vi fået at vide, at andre hundeejere arbejder med at finde et egnet areal.  

 

Burkar Sievers: Efterlyste et evt. samarbejde m/Bylab. Svaret var, at vores 

forening er en meget sammensat størrelse, da rigtig mange af vore medlemmer 

er frivillige i foreningen. Dette kan give en udfordring som vi p.t. ikke vil 

deltage i. 

 

Mette og Jens: Påpegede at vedligeholdes af private fællesveje er grundejernes 

ansvar og pligt. Vi mener ikke, at bymidten har private fællesveje.  
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Der var ikke flere deltagere der ønskede ordet, hvorefter formanden takkede 

forsamlingen for god ro og orden.  

 

 Generalforsamlingen var slut kl. 19,50  -   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 

 

 


