
Grundejerforeningen Åstrupskrænten 
 

 Beretning 1995/96 
 

 Året 1995/96 har ikke været præget af de helt store udfordringer 
eller problemer, idet vi stort set ikke har haft opgaver der skulle 
løses af bestyrelsen 

 
17.03.95 Generalforsamling: 
 
 Der mødte 23 personer fordelt på 14 husstande til 

generalforsamlingen på Hotel Grenaa, Trekantan - se referat. 
 
10.04.96 Bestyrelsesmøde: 
 
 Drøftelse af den overståede generalforsamling. Enighed om, at 

flere ventede på at skulle med i byen. Derfor enighed om til 
næste generalforsamling at give medlemmerne mulighed for at 
deltage i bowling. 

Kassebeholdning : ingen bemærkning - se referat 
Information: se bilag 
Kontingent: enighed om at bibeholde girokonto 
 
Vandtryk: Flere havde klaget over dårlig vandtryk. Har den 7. april 1995 

talt med Chr. Schmidt på teknisk forvaltning. Han fortæller, at 
kommunen vil skifte deres del af stikledningen - fra vejen og til 
skel - hvorefter den enkelte ejer selv må bekoste udskiftning til 
større rør, en udgift på mellem 3 og 5 tusinde kroner. 

 Kommunen vil komme og montere skrivere hos udvalgte 
beboere, for at se om trykket er som det skal være. 

 Afventer og ser hvad der sker, men vil, hvis trykket ikke stiger, 
igen skrive til kommunen og klage. 

 
Grus på cykelsti: Henning indhenter tilbud hos entreprenør - overføres til næste 

møde 
Reskaber: Både højttryksrenser og konpostkværn fjernes af Henning Staub.  
 
06.11.95 Bestyrelsesmøde: 
 
Kassebeholdning : ingen bemærkning - se referat 
Grus på cykelsti: tilbud fra Espen Svendsen kr. 1500 + moms og materialer 
 tilbud fra Rasmus Jacobsen - ikke indgået 
Åstrup Fritidscenter: Indkaldt til møde, men ønsker ikke at møde op, da vi sidste gang 

følte os meget uvelkommen. 
  

Side 1 af 1 



Grundejerforeningen Åstrupskrænten 
 

08.01.96 Bestyrelsesmøde: 
 
Kassebeholdning : ingen bemærkning - se referat 
Grus på cykelsti: kasseren træffer afgørelse om hvem der skal foretage reparation 
Indgåede regninger siden sidst: kr.   575,00 havemand 
  kr.   420,00 nye planter til fællesareal  
  kr. 5730,00 containere 
Regnskab: Afstemt og afleveret rettidigt til revisor 
 
Generalforsamling: 15. marts 1996 på Hotel Grenaa kl. 19.30 
 Bowling i Grenaa Bowlingcenter kl. 23.00 
 tilmelding til Bowling er bindende. 
 
Kontingent: Vedtaget, at både konto i Unibank og konto i GiroBank kan 

bruges til indbetaling af kontingent. 
 
Fællesarealer: Ønske om spærring for cykler o. lign. så de ikke en dag kører 

ind i en bakkende bil. Skrevet til kommunen og forespurgt om 
muligheden for at få opsat BOM for enden af stien. 

 
05.02.96 Bestyrelsesmøde: 
 
Siden sidst: Kommunen har meddelt at de vil asfaltere fra vores sti til stien 

på Åstrupparken - en yderst tilfredsstillende løsning. 
 Hvad angår BOM mener kommunen, at vi i stedet skal beskære 

beplantningen så den har en vinkel på 45 grader. Ved en sådan 
beskæring vil der være godt udsyn både for cyklister og biler - 
det vil vi prøve til foråret. 

 
Indgåede regninger siden sidst: Snerydning kr. 325,00 
Kassebeholdning: ingen bemærkning - se referat 
Regnskab: Ligger hos revisor til godkendelse. 
Generalforsamling: Indkaldelse omdeles den 17. februar 1996 med bindende 

tilmelding til Bowling - tilmelding Bowling senest 25.02.96 
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