Grundejerforeningen Åstrupskrænten
Mødereferat

Generalforsamling

Dato:

17 / 03

1995

Fremmødte:
Nr. 2-11-14-20-22-24-25-29-30-32-33-35-39-51
i alt 23 personer - 14 husstande var repræsenteret

Dagsorden
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
Forslag fra bestyrelsen
Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Referat:
Ad pkt. 1
Bestyrelsen foreslog Henning Ladefoged. Der var ikke andre forslag, så Henning
blev valgt

Ad pkt. 2
John Nielsen aflagde bestyrelsens beretning
- sidder som kopi i forhandlingsprotokol
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Der blev også drøftet, om foreningen skulle være igangsætter for fælles aktiviteter
for foreningen, så som udflugter, fest mm.
Vi vedtog, at der i informationen vi udsender skal være mulighed for at tilkendegive
om medlemmerne ønsker det.
Hvis der så viser sig, at der er behov for en sådan service, skal bestyrelsen forsøge
at arrangere de ting der måtte ønskes - dog således, at det ikke kommer til at
belaste foreningens midler, altså betaling for hvert arrangement af de der
deltager.
Ad pkt. 3
Henning Staub fremlagde regnskabet
Christian i nr. 24 havde en kommentar omkring det punkt der hedder
kassebeholdning pr. 01-01-94 idet det ikke umiddelbart fremgik
af regnskabet, at de tal der stod i de næste linier var beholdningen
pr. 31.12.94 - det forhold vil der blive rettet op på ved næste regnskab.
Vi drøftede også problematikken med gebyrer i GiroBank. Fremover skal vi betale
kr. 20,00 pr. md. for at have kontoen.
Det har i år betydet, at vi næsten ingen rente har fået på kontoen. Fremover vil vi
slet ikke have noget afkast af vore midler, hvis de bliver stående på girokontoen.
Dette forhold er klart utilfredsstillende, og bestyrelsen har derfor rettet henvendelse
til Unibank. De lovede pr. telefon, at de ville gøre det hele gratis, men da der så
kom skriftlig besked, stod der i brevet, at vi skulle betale kr. 20,oo pr. kvittering.
Da vi så ringede til banken, sagde de, at det var ikke det de mente. Den ordning
vi ønskede var gratis hvad angår indbetalinger.
For at få afklaret dette spørgsmål, er det aftalt, at Peter Brix - der er ansat i
Unibank - vil undersøge forholdet, og give bestyrelsen KLAR OG TYDELIG
BESKED.

Ad pkt. 4
Bestyrelsen foreslog uændret kr. 400,00, da bestyrelsen mener, at vi jo ikke
kan blive ved med at undgå omkostninger til snerydning.
Foreningen havde haft en formuefremgang på kr. 4556,37. Henning i nr. 51
lavede et hurtigt regnestykke og fandt ud af, at det svarede til ca. kr. 100,00
pr. parcel.
Man enedes dog om, at fortsætte med kr. 400,00 og så se næste år, om
udviklingen fortsætter - vi kan så til den tid drøfte, om kontingentet så skal
nedsættes til kr. 300,oo

Ad pkt. 5
Som omtalt under pkt. 2 var der ingen forslag.
Jens i nr. 20 anmode dog om, at få fjernet den container og den brøndring
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der står på fællesarealet imellem nr. 18 og 20.
Det blev vedtaget, at bestyrelsen skulle sørge for at få den fjernet, idet den
ikke længere har noget formål, da vi ikke længere skal have hverken kompostkværn eller højttryksrenser.
Ad pkt. 6
På valg var Per Martin Olesen og John Nielsen - begge var villige til at modtage
genvalg. Der var ikke andre forslag, så begge blev genvalgt.

Ad pkt. 7
N.J. Larsen var til stede og modtog genvalg. Da Ib Andreasen ikke havde været
til generalforsamling i flere år, blev det foreslået, at han blev sløjfet som suppleant.
Det var det enighed om, og da Jens Chr. Rasmussen i nr. 20 sagde, at han var
villig til at stille op, blev han valgt.
Suppleanter er herefter:
20 Jens Chr. Rasmussen
25 Niels Jørgen Larsen

Ad pkt. 8
Ole Thaagaard havde over for Henning Staub tilkendegivet, at han var villig
til at fortsætte som revisor. Der var ikke andre forslag, så han blev genvalgt.
Henry Markussen var villig til at modtage genvalg, så han blev genvalgt.

Ad pkt. 9
Under dette punkt var vi igen inde om tale om fest. Flere af de fremmødte mente
at der ville være opbakning for at deltage i en fest, men resultatet blev - som tidligere omtalt - at bestyrelsen skal forsøge at undersøge, om grundlaget for afholdelse af fest findes.

Set og godkendt af:
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