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Referat af generalforsamlingen, 2018 
Lørdag, den 24.03.2018 i Asnæs forsamlingshus 

 

Tilstede: 26 grundejere var repræsenteret 8 fuldmagter modtaget 

Formanden bød velkommen til mødet. 

Ad 1. Valg af dirigent  

Bo Engelbrecht blev valgt. Han kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Vedr. pkt. 6 valg af 2 bestyrelsesmedlemmer foreslog dirigenten af dette punkt blev delt op i 2 punkter 6.1 

Valg af formand og 6.2 valg af bestyrelsesmedlem. 

Dette blev imødekommet. 

Ad 2. Formandens beretning  

Beretningen lægges ud på foreningens hjemmeside. 

Efter formandens beretning gav dirigenten mulighed for spørgsmål. 

Kommentarer til formandens beretning  

Vedr. skelpæle 

En grundejer ønskede kopi af mailkorrespondance med Geodatastyrelsen. 

Dette blev imødekommet. 

Forskellen imellem Markeringspæle og skelpæle blev diskuteret. 

En grundejer ønskede oplyst hvad bestyrelsen ville foretage sig m.h.p. vedligeholdelse af stier og veje. 

En diskussion vedr. stien langs marken fandt sted, idet der blev henvist til, at stien oprindelig var 3 m. bred. 

Formanden henviste til, at forslaget om reetablering af stien langs marken på generalforsamlingen i 2014, 

blev nedstemt af et flertal af grundejerne. 

Formanden henviste til at det er de enkelte grundejere der har pligt til at vedligeholde stien dvs. 

græsslåning m.v. Kun kommunen kan give påbud. 
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Formanden henviste til, at et nyt forslag imødeses af bestyrelsen vedr. stien ved marken. 

Det fremgik, at der ikke tidligere havde været kontakt til bonden som ejer marken langs foreningens sti. 

En grundejer ville vide, om bestyrelsen ville arbejde på vedligeholdelse af vejene. 

Bestyrelsen oplyste at der var indgået et samarbejde med Mikkel om at fylde huller løbende i foreningens 

veje og at der var indkaldt materiale hertil.  

En ordning der var etableret af den tidligere bestyrelse for ca. 10 år siden. 

Formandens beretning blev sat til afstemning. 

21 stemte for - 4 imod og 9 undlod at stemme. Beretningen blev vedtaget. 

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab  

Kassereren fremlagde det udsendte regnskab. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget 

Ad 4. Budget 2018 og fastsættelse af kontingent  

Kassereren orienterede om at regnskab og budget var fremlagt med ønske fremsat på sidste 

generalforsamling som et 2-årigt budget/regnskab. 

Bestyrelsen foreslog nedsættelse af kontingent til kr. 100.00 i 2018 på grund af nuværende formue i 

foreningen bl.a. på grund af inddrevne restancer. 

Der var ønske fra grundejerne om fortsat at beholde nuværende kontingent kr. 250,-. 

Ændringsforslag om fortsat at betale kr. 250,- i kontingent for 2018 blev vedtaget. Nyt revideret budget for 

2018 vil blive fremsendt med referatet fra generalforsamlingen. 

Ad 5. Indkomne forslag 

- Forslag 1 

Ønske om oprettelse af postboks på hjemmesiden.  

Forslaget bortfald idet bestyrelsen allerede redigerede/svarede på spørgsmål via hjemmesiden. 

- Forslag 2 

Forslag om at indkomne forslag til generalforsamlingen blev lagt ud på hjemmesiden så 

medlemmerne før generalforsamlingen kunne orientere sig herom. 
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Det blev besluttet, at forslag til generalforsamlingen fremover lægges ud på hjemmesiden til 

orientering og at der på den tilsendte dagsorden orienteres herom. 

- Forslag 3 

Forslag om at der oprettes en side på foreningens hjemmeside vedr. “Sammenslutningen af 

grundejere i Odsherred” bl.a. for alle grundejere betaler medlemskontingent til Sammenslutningen. 

Det blev oplyst, at “Sammenslutningen af grundejere i Odsherred” ikke p.t. har nogen hjemmeside 

hvorfor det blev besluttet at afvente dette hvorefter der via Næsdal grundejerforenings 

hjemmeside vil blive oprettet et link hertil. 

Ad 6.1. Valg af Formand  

Bjarne Christiansen blev genvalgt som formand. 

Ad 6.2. Valg af bestyrelsesmedlem  

Anita Munck blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Ad 7. Valg af suppleanter 

Ria Nielsen blev genvalgt som suppleant og Helle Jensen blev valgt som ny suppleant. 

Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Lene Hasselris blev valgt som revisor og Tony Hofgart som revisorsuppleant. 

Ad 9. Eventuelt 

Der blev henstillet til at hunde holdes i snor og at efterladenskaber opsamles. 

Løse/herreløse katte var ligeledes et problem der blev taget op. 

Axel oplyste, at han var blevet genvalgt i en ny 4 års periode i Odsherred forsyning og at der såfremt der var 

spørgsmål i denne forbindelse kunne rettes henvendelse til ham. 
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Der var stemning for at afholde foreningens jubilæum i 2019 eksempel vis som en frokost i forbindelse med 

næste års generalforsamling 13.4.2019. 

Bestyrelsen arbejder videre med idéen. 

 

Referat godkendt at dirigent og formand 12-04-2018. 

 

Bo Engelbrecht 

Dirigent 

 Bjarne Christensen 

Formand 

 


