
Referat. 

Generalforsamling i Åsum Stengrav onsdag d. 2. september 2020 hos Havnens Gourmet i Åsum. 

Formanden bød velkommen og meddelte at der var 21 stemmeberettigede til stede. 

1. Valg af stemmertæller: Gert Madsen (505) 
2. Valg af dirigent: Skougaard (539) – indkaldelse m.v. blev gennemgået og det blev bekræftet, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.  
3. Valg af referent: Kenneth Lokesgaard (639) 
4.  Formanden beretning: Der har kun været få større aktiviteter i året, som kloak og veje. 

Efter beretningen kom der kommentarer fra salen: 
 Grethe (565) har vandpytter omkring hendes carport og vendeplads – spørger hvem der 

skal betale, hvis hun falder til vinter – Grundejer skal selve rydde/salte efter behov. 
Vi får asfaltfolkene til at kigge på om der kan skabes mere fald. 

 Renholdelse af området mellem hæk/hegn og kantsten blev igen vendt. Det er grundejer 
der har ansvaret for renholdelsen, men det er grundejerforeningens område. 
Det er tidligere blevet besluttet, at det tillades at der sås græs på arealet, hvis dette 
selvfølgelig holdes. 
Formanden beretter, at der blev stoppet for uddeling af skidtbreve efter medlemmer af 
bestyrelsen, blev truet i denne forbindelse. Skougaard vil give juridisk assistance, hvis det er 
påkrævet ifm. skidtbreve 

 Jan (571) spurgte ind til pris på etablering af hæk mod Åsumvej, samt græsslåning af græs 
mod åsumvej. Formanden har haft fat i gartner for at få dem til at sætte farten ned ved 
græsslåning, så man slipper for udsving i klippe højden – dette vil han dog have ekstra for! 

 Rosa (627) foreslog, at det arbejdes for at få lavet en tradition med Sankthansfest evt. ved 
legepladsen. 

 Snak om hastighed på Åsumvej. Bestyrelsen er i kontakt med Odense Kommune om 
etablering af bump på Åsumvej. Dette behandles i kommunen, men med ukendt slutdato 

 Flere mente der mangler skiltning med den nedsatte hastighedsgrænse på Åsumvej mellem 
Vollsmosevej om Åsum. 
Efter generalforsamling kan de konstateres at, der er et lille byskilt, når man kommer fra 
byen mod os, men at dette ganske rigtig ikke er særlig stort. Fra Åsum side kører man i en 
50 km/t zone (dog med anbefalet hastighed på 40 km/t) – dette betyder, at når der ikke 
kommer andre hastighedstavler er det fortsat de 50 km/t der er gældende. Det er 
usandsynligt, at vi kan få endnu et byskilt op, da man allerede er i byzone. 

 Efter disse kommentarer blev formandens beretning godkendt. 
5. Kasper fremlagde regnskab for 2019– dette blev godkendt. 

Her kan det bemærkes at den forholdsmæssige store kassebeholdning skyldes den 10 års plan der 
blev vedtaget for år tilbage omkring ny asfalt i området. Der mangler fortsat at blive asfalteret 2 
områder, som forventes gøres i henholdsvis 2021 og 2022. 

6. Der var inde forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
7. Kasper fremlagde budget 2020, som blev godkendt 
8. Valg til bestyrelsen: Lars (585) genopstillede og blev valgt. 

Sten valgte ikke at genopstille. I stedet blev Lisbeth Petersen (513) valgt ind. 
9. Som suppleanter blev valgt Skougaard, som 1. suppleant og Jan som 2. suppleant. 
10. Gert Madsen blev genvalgt som revisor 



11. Jan Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
12. Eventuelt: 

 Fiberbet: Her kom snakken til at gå på den meddelte opgravning i området for at få lagt 
fibernet ned i området af TDC. 
TDC og Munck mener kablerne skal graves ned i vejene, da der ikke er plads på vores 
fortove til at overholde lovgivningen om, at sand og jord skal holdes hver for sig. 
Nogen mente at opgravning i vejen ikke skulle tillades pga. æstetik og den måde 
reparationer af asfalt normalt laves på. 
En anden del så mere på fordelene ved at få fibernet ned i området. 
Bestyrelsen skal efter at have konstitueret sig, beslutte om opgravning skal tillades 

 Nabohjælp: Skiltene er kommet hjem, men er endnu ikke opsat. Formanden forespurgte 
om hjælp til dette arbejde. 
Skiltene opsættes med ned- og indkørslen til vores område. 
Skilte til de enkelte husstande skal husejerne selv bestille på nabohjælp.dk 

 Der er bliver opsat en hjertestarter i Duedalen. Når vi kende dens præcise placering oplyser 
vi dette på hjemmesiden og vores Facebookside.     


