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 Referat fra ordinær generalforsamling i 
Asnæs Forsamlingshus 

torsdag, den 21/2 2019 kl. 19.00 
 

Ivar Petersen bød velkommen til alle, der var mødt op. 

 
l.  Valg af dirigent   -  

Bestyrelsens forslag Lena Klausen blev valgt. 

Lena 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 6. februar 2019.  

 

 2.  Formanden aflægger beretning –   

formanden aflagde sin beretning (se vedhæftet fil) til 

debat. Der var flere indlæg, men grundet 

persondatalovens bestemmelser angives ikke de enkelte 

personer. 

Sker der noget vedr. lukning af stisystemerne. Svar: Vi 

har forstået, at denne praksis er en kommunal 

beslutning, som vi ikke har mulighed for at ændre. 

Hvad gør vi med de nye regler i persondataloven. Svar: 

Vi har bl.a. outsources vores bogføring, kartoteker m.v., 

så vi stoler på, at denne virksomhed tager hånd om 

persondatalovens regler. 

Igen debat om byens flotteste hus – på hjørnet af 

Esterhøjvej og Vestervangen. Kan vi få Odsherred 

Kommune til at reagere vedr. hækken, som snart tager 

hele fortovet. Svar: Vi har igen lovet at prøve med 

påvirkning af kommunes formand for dette område.  
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Forsamlingen gav udtryk for, at vi gerne må bruge 

penge på evt. landmåler m.v. 

Der blev fra forsamlingen gjort opmærksom på, at 

vores nye bænk sammen med trampolinparken indvies 

den 27. april 2019. Se omtale i dagspressen. 

Forsamlingen anmodede bestyrelsen om, at være lidt 

mere aktiv med hensyn til forslag til nye tiltag for byen 

og dens befolkning. Evt. når der indkaldes til 

generalforsamling, således at der kunne komme forslag 

til generalforsamlingens godkendelse. 

   

Efterfølgende blev beretningen vedtaget af 

forsamlingen. 

 

 3.  Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse –  

kassereren aflagde regnskab for 2018. 

Spørgsmål om vores formue og om planer for evt. 

nedbringelse af samme. Svar: Vi prøver, som ovenfor 

nævnt, at blive bedre til at opspore nye tiltag.  

Regnskabet blev herefter 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           -    genvalgt 

Anette Krøyer    -   nyvalgt suppleant 
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5.  Valg af revisor – på valg: 

   Karen Inge Petersen   -   ønskede ikke genvalg 

Bestyrelsens forslag til ny revisor Birgit Langaa, 

Askevænget 2B, Asnæs blev valgt uden dog at være til 

stede på generalforsamlingen. 

 

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

kontingent kr. 100,00 pr. år. 

  

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

                  

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

 Der blev foreslået en vedtægtsændring, således at donationsbeløbet stiger til 

f.eks. kr. 20.000,- eller kr. 30.000,- pr. år. 

 En deltager spurgte om vi kunne påvirke Odsherred Kommune til en gang- 

cykelsti på Åstoftevej, forbi Odsherred Gymnasium og Nordmarken, måske 

endnu længere. Dette mente vi ikke var vores opgave, da vi ikke har 

medlemmer i dette område.   

 

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

forsamlingen for god ro og orden.  

 

 Generalforsamlingen var slut kl. 20,15  -   referent Else Pedersen 

 

_________________________________ 

Lena Klausen/ dirigent 
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     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 48, 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 

 

 


