
Asnæs By’s Grundejerforening 
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 Referat fra ordinær generalforsamling i 

Asnæs Forsamlingshus 

onsdag, den 4/8 2021 kl. 19.00 
 

Ole Holst bød velkommen til de fremmødte 

medlemmer. 

 

l.  Valg af dirigent   -  

Bestyrelsens forslag Frede Mariegaard blev valgt. 

Frede Mariegaard takkede for valget og sikrede sig, at 

den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet 

via udsendte breve og e-mails samt annonce i 

Ugeavisen Odsherred onsdag den 21. juli 2021.  

 

 2.  Formanden aflægger beretning –   

Formanden aflagde sin beretning (se vedhæftet fil) til 

debat.  

Der blev klappet, da det blev nævnt at Rene Voss er 

sponsor, når bænkepladser skal etableres i fremtiden. 

Der var ikke flere af de fremmødte, der havde 

bemærkninger til formandens beretning, som herefter 

blev 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    -   modtog ikke genvalg, derfor blev 

bestyrelsens forslag Inge Bruun Jensen valgt. 
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Anette Krøyer – modtog ikke genvalg, derfor blev 

bestyrelsens forslag Ejvin Aagaard  

Inge Knudsen     -   genvalgt 

Valg af suppleant   -  på valg:       

Ejvin Aagaard indvalgt i bestyrelsen 

Som ny suppleant blev valgt Michael Petersen 

 

5.  Valg af revisor – på valg: 

   Birgit Langaae    -   genvalgt 

 

6.  Fastsættelse af kontingent   -   Uændret kontingent kr. 100,00 pr. år, der er  

   opkrævet, da PBS ellers ville have slettet alle aftaler. 

  

7. Behandling af indkomne forslag    -    En grundejer har fremsendt følgende  

   forslag: 

Kan grundejerforeningen påvirke Odsherred  

Kommune til at gøre noget ved rågeplagen ved Hallen i 

Asnæs. Der fremkom bemærkning om, at så skulle alle  

træerne fælles. Vi tager problemet op i bestyrelsen. 

Samme grundejer efterlyste vedligeholdelse af  

Byparken. Forsamlingen henstillede til, at foreningen  

Fritidsborger skulle indkalde til opfølgning af  

vedligehold, da grundejerforeningen ikke ser sig  

ansvarlig for Byparken.  

                  

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

 En deltager forespurgte, om vi i grundejerforeningen kunne være en ældre 

borger behjælpelig med at klager over manglende vedligeholdelse på et 

tilstoppet dræn fra en nabo. Dette skal man selv sørge for, men vi henstillede 

til, at den ældre borger blev hjulpet af naboer m.v.  
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En deltager forespurgte om, hvilke planer vi har med foreningens kapital. Vi 

henstillede igen, at gode foreslag til anvendelse kan indsendes til foreningen. I 

vores vedtægter er omtalt, at bestyrelsen kan godkende tilskud til ansøgninger 

på op til kr. 10.000,- pr, år. 

En beboer på Askevænget omtalte, at det ville være rart med et gadespejl, 

således at man ikke kører ud i blinde fra Askevænget. Odsherred Kommune er 

ikke villig til at sætte spejl op. 

En beboer forespurgte om grundejerforeningen har taget stilling til evt. 

etablering af fjernvarme i Asnæs i slutningen af 2022. Vi har ikke hørt/set 

noget på tryk endnu.  

 

Ole bad om ordet og takkede herefter Ivar og Anette for arbejdet i foreningen, 

hvorefter en gavekurv til hver blev overrakt.  

Ole takkede ligeledes Frede or at være aftenens dirigent og overrakte en 

vingave. 

 

Da der var ikke flere deltagere, der ønskede ordet, takkede dirigenten 

forsamlingen for god ro og orden.  

 

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

 

_________________________________ 

Frede Mariegaard/dirigent 

 

 

 Efter generalforsamlingen holdt vi et bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede os som 

følger:  Formand    -   Ole Holst, Torvevangen 9, Asnæs 

   Næstformand   -   Ejvin Aagaard, Nørrevangen 3, Asnæs 

   Kasserer   -   Inge Knudsen, Møllegårdsparken 3, Asnæs 

   Sekretær   -   Else Pedersen, Askevænger 1, Asnæs    

   Bestyrelsesmedlem   -   Inge Bruun Jensen, Nøddevænget 12,  
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Asnæs 

 

     

__________      ___________       ____________     ________________   __________ 

      Ole                   Ejvin                     Inge                       Inge Bruun                   Else 

 

 

 

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

 


