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Året 
 
Året har ikke budt på de helt store opgaver for besty-
rel-sen, idet de eneste opgaver vi har haft har  været 
tilrette-læggelse og afvikling af gadefest samt opstil-
ling af con-tainere.  
 
Det har betydet, at vi kun har haft 3 egentlige bestyrel-
sesmøder hvorfra der er referat.  
 
Vi har til gengæld haft stor mødeaktivitet i forbindelse 
med planlægning og afvikling af gadefest, men der er 
ikke lavet referat fra disse møder. 
 
Fælles snerydning med Åstrupparken. 
 
På sidste års generalforsamling drøftede vi en henven-
delse fra Åstrupparkens Grundejerforening vedr. fælles 
snerydning af stien mellem Åstrupskrænten og Åstrup-
parken.  
 
Straks efter generalforsamlingens afholdels tilskrev vi 
Åstrupparkens Grundejerforening og meddelte dem, at 
vi ikke var interesseret i nogen fælles snerydning.  
 
Der er ikke kommet noget svar, så det har de åbenbart 
taget til efterretning. 
 
Containere 
 
Vi startede året med at udsende information vedr. nye 
regler for brug af containere.  
 
I informationen blev det præciceret, at containerne 
KUN måtte bruges til rent haveaffald, og at der ville 
blive prø-veopstillet containere i maj og igen til efter-
året HVIS de nye regler blev overholdt.  
 
Der var kun en enkelt smutter, så der blev igen opstillet 
containere i oktober. 
 
Vore udgifter til containere har derfor i 1997 kunnet 
hol-des på et fornuftigt niveau. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at hvis folk vil blive ved 
med at overholde de skrappe krav til sortering af det 
af-fald der kommes i containerne, skal ordningen fort-
sætte i 1998. 
 

Gadefest 
 
Gadefesten den 9. august var en succes.  
Der var stor opbakning idet der var tilmeldt 34 voksne 
og 17 børn.  
 
Arrangementet med Grenaa Brandvæsen var en stor 
suc-ces for børnene, og det er vor opfattelse, at de der 
deltog om aftenen også  var tilfredse.  
 
At det hele så gav et overskud på omkring kr. 1100 var 
særdeles positivt.  
 
Pengene er indsat på foreningens konto, men er sær-
skilt angivet i årsregnskabet. 
 
Vi vil derfor gerne have at vide: 
 
• hvor ofte der skal være gadefest 
• hvordan det fremover skal laves 
• hvem der fremover skal arrangere og afvikle festen. 
 
Bowling 
 
Da vi sidste år næsten var nødt til at smide folk ud fra 
generalforsamlingen, har vi besluttet, at der i år ikke vil 
blive arrangeret nogen fælles bowling efter generalfor-
samlingen. 
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