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Referat af generalforsamlingen, 2017 
Lørdag, den 8. april i Asnæs forsamlingshus 

 

Tilstede: 29 grundejere og 10 fuldmagter 

Ad 1. Valg af dirigent  

Bo Nielsen blev valgt som dirigent. Han kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

Ad 2. Formandens beretning  

Bjarne orienterede om, at Erik, som havde været vejmand i nogle år, nu p.g.a. sin helbredssituation ikke 

længere kunne påtage sig hvervet. Bestyrelsen havde fundet en ny vejmand Anders, som bor i området og 

som tidligere har hjulpet grundejere i Næsdal Plantage med bl.a. græsslåning. 

Bestyrelsen havde valgt at fjerne de store hvide sten ved indgangen til vejene, da man ikke fandt at disse 

sten havde nogen funktion og endvidere stod for at skulle vedligeholdes.  

Kommunen havde ændret anvisningen af beskæring, således at det nu var kommunen der udsteder et 

påbud efter at der er foretaget vej syn. 

Bestyrelsen havde modtaget et brev fra Post Nord med krav om opsættelse af et central placeret 

brevkasseanlæg inden maj 2016. Efter en brevveksling med Post Nord blev dette krav frafaldet grundet 

oprettelse af foreningen før 1973. 

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Odsherred Mette og Britt havde været til møde i foreningen 

hvor der bl.a. blev påpeget, at det var bestyrelsen der egenhændigt bestemte hvilke sager, der skulle 

behandles og hvilke udgifter dette kunne medføre. Kontingent for 2017 ville fortsat være kr. 10.- pr. grund. 

Bestyrelsen havde modtaget en mail fra Trygfonden vedr. forebyggelse af Indbrud – oplysninger herom var 

lagt på hjemmesiden. 
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Foreningens Web-mastere Heidi og Thomas har i det forløbne år gjort et stort stykke arbejde, hvilket 

formanden takkede for. 

Bestyrelsen havde løbende lagt information ud på hjemmesiden. Information, der kunne have interesse 

samt referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 

Formanden efterlyste mailadresser på de grundejere, der fortsat ikke var tilmeldt maillisten. 72 grund var 

p.t. tilmeldt. 

Vedrørende rensebrønde var de sidste nu hævet bl.a. en rensebrønd på Helgesvej. Torbensvej var endelig 

reetableret efter hævning af rensebrønden. 

Det var lykkes foreningens kasserer at inddrive alle restancer, således at alle har betalt kontingent fra 2011 

til 2016. Restancer før 2010 var faldet for forældelsesfristen. 

Bestyrelsen havde modtaget en henvendelse fra en grundejer der ønskede mulighed for oprettelse af 

Fibernet i området. Formanden orienterede om, at han havde taget kontakt til Fibia og at Brian Guldberg 

fra Fibia havde sagt ja til at komme til generalforsamlingen og orientere om Næsdal Plantages muligheder 

for at få Fibernet i området. Dette ville finde sted efter generalforsamlingen. Grundejerforeningen Næsdal 

Skovbryn ved formand Mona Nielsen havde ligeledes tilsluttet sig en samlet løsning. En mulighed for at der 

ville blive etableret Fibernet i Plantagen var, at 69 grundejere tilmeldte sig ink.. ovennævnte 

grundejerforening. Frist for tilmelding 30.4.2017. Påpegede at etablering af Fibernet alene var en aftale 

imellem de enkelte grundejere og Fibia. Fandt det vigtigt, at orientere om, at bestyrelsen ikke havde 

udleveret oplysninger om grundejerne til firmaet. 

En grundejer efterlyste vedtægterne for ”Foreningen af sammenslutning af grundejere” på Næsdal 

Plantages hjemmeside. Bestyrelsen fandt det ikke hensigtsmæssigt at udlægge en anden forenings 

vedtægter på hjemmesiden.  Havde opfordret foreningen til at få egen hjemmeside hvor medlemmerne 

kunne se foreningens vedtægter. 

Vedrørende Grethesvej fandt en grundejer at der fortsat var problemer med en grundejer der ikke var 

medlem af foreningen, men fortsat brugte foreningens vej ud af sin grund. Ville vide hvad bestyrelsen 

havde tænkt sig i den anledning. Bjarne ville tage kontakt til grundejeren. 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 
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Ad 3. Regnskab for 2016  

Kassereren gennemgik det tilsendte regnskab. 

I forbindelse med foreningens bankforbindelse Sparekassen Sjælland overgik til A/S blev foreningens garant 

bevis kr. 5.000,- konverteret til aktier. Aktierne var nu solgt og beløbet kr. 5.100,- overgået til foreningens 

kassebeholdning. 

Kassereren oplyste, at foreningens økonomi var god og at der pr. 31.12.2016 ingen restancer var. 

En grundejer havde bemærkninger til det udleverede materiale. Kassereren henviste til at budgettal, oplyst 

ved sidste års generalforsamling, ikke kunne sammenlignes med regnskabstal. Grundejeren ønskede 

uddybende regnskab til næste år. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 4. Budget for 2017 samt fastsættelse af kontingent  

Kassereren redegjorde for det tilsendte budget 2017 oplyste, at bestyrelsen foreslog kontingentet for 2017 

til kr. 250,-.  

Opfordrede alle grundejere til at tilmelde sig PBS og påpegede vigtigheden i at overholde betalingsfristen 

1.6.2017. 

Orienterede om arbejdet med inddrivelse af tidligere års restancer hvilket havde givet resultat. 

Budget blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 5. Indkomne forslag  

Ingen forslag indkommet. 
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Ad 6. Valg af bestyrelse  

- Erik Arentzen 

- Mette Heckman 

- Britt Larsson  

Blev alle genvalgt. 

Ad 7. Valg af suppleanter  

- Ria Nielsen  

- Inge Lise Kirkefeldt 

Blev genvalgt. 

Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant  

- John Christiansen  

- Tonny Hofgart 

Blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.  
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Ad 9. Eventuelt 

Der fremkom et ønske om reetablering af markeringspæle opsat ved stien ud for marken. Pælene har opsat 

af en landmåler bestilt af tidligere bestyrelse. En snak om hvorvidt disse pæle var skelpæle eller 

markeringspæle fandt sted.  

Erik oplyste, at han havde henvendt sig til Geodanstyrelsen vedr. spørgsmålet – afventede svar. Oplyste 

dog, at der kunne være økonomi i hvorvidt de grundejere der bestilte afmærkningen også selv skulle betale 

for dette eller om grundejerforeningen skulle stå for en sådan betaling. 

Problemer vedr. tilløbne katte blev nævnt. Der blev henvist til foreningens Deklarationen og foreslået en 

revidering heraf. Bjarne lovede at se på sagen. 

Axel ønskede fortsat at være medlem af bestyrelsen i Odsherreds Forsyning. Fandt det vigtigt, at 

foreningen havde en repræsentant tilknyttet. Det blev aftalt, at man bakkede op om dette. 

 

Næste generalforsamling afholdes lørdag, den 24.3.2018 kl. 10.00 

 

Anita Munck, ref. 

 

Godkendt den 24-04-2017. 

 

Bo Engelbrecht Nielsen 

Dirigent 

 Bjarne Christensen 

Formand 

 


