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Referat af generalforsamlingen, 2010  
Lørdag, den 10. april i Asnæs Forsamlingshus  

 

Tilstede: 28 stemmeberettigede repræsenteret.  

Ad 1. Valg af dirigent  

Bente de Kruiff valgtes til dirigent.  

Ad 2. Formandens beretning  

Formandens beretnings blev debatteret. Nogle af grundejerne ville vide om der er reaktion på de breve 

foreningen sender ud til medlemmerne, især vedr. containere og campingvogne.  

Der er ingen positiv reaktion, og grundejerforeningen har desværre ingen kompetence til at få dem fjernet.  

Der blev foreslået, at vi skriver til Skov-og Naturstyrelsen med kopi til Odsherred Kommune vedr. 

ovennævnte.  

Der sendes brev ud til de grundejere, hvor man ved, at deres hunde ikke føres i snor.  

Beretningen godkendt.  

Vejformanden orienterede om vejene.  

Vinteren har været hård ved vejene, og der bruges rigtig mange timer på vedligeholdelse af dem. 

Vejformanden foreslog, at stikvejene bliver repareret med nogle kubikmeter ”stabil”. 

Ad 3. Kassererens beretning  

Kassereren fremlagde regnskabet.  

Medlemsbidraget løber fint rundt med de ting vi får lavet dvs. vedligeholdelse af vejene, snerydning, 

bestyrelsesmøder, kontorartikler osv. og derfor foreslås kontingentet fortsat at være det samme næste år 

Kr. 250,-.  
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Regnskabet blev god kendt.  

Kassereren fortalte, at vores hjemmeside hver uge ses af ca. 125 til 150 personer.  

Ad 6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen  

Aksel Walløe Hansen, formand – genvalgt  

Anne Maria Petersen – genvalgt  

Ad 7. Valg af suppleanter  

Erik Hansen – genvalgt  

Bent Hansen – genvalgt  

Ad 8. Valg af revisor samt revisorsuppleant  

Jørgen Jessen – genvalgt  

Bjarne Christensen – genvalgt  

Ad 9. Indkomne forslag  

Der var ingen forslag.  

Ad 10. Eventuelt  

Der blev vedtaget en sommerfest (da sidste år var en stor succes) lørdag d. 14. august klokken 16.00 – 

festudvalg Anne – Lykke – Allan - John og Bente (tovholder). Der vil komme mere om sommerfesten senere.  

Næste års generalforsamling bliver lørdag den 16. april 2011.  

 

 

Nanny Christiansen    
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