Grundejerforeningen Åstrupskrænten
Mødereferat

Generalforsamling

Dato:

14 / 03

Fremmødte:
se deltagerforetegnelse

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

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Henning Ladefoged. Ingen andre forslag.
Henning Ladefoget valgt som dirigent

Ad pkt. 2

Beretning fra bestyrelsen

Efter gennemgang af beretningen, var der drøftelse omkring følgende emner:
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Snerydning
Der var en del drøftelse omkring henvendelsen fra Åstrupparkens Grundejerforening vedr. fælles snerydning på stien mellem vore to foreninger, samt den
snerydning vi i dag foretager på Åstrupvej og på stien nederst på Åstrupskrænten.
Konklusionen blev, at foreningen siger nej til fælles snerydning med Åstrupparken,
stopper rydning af Åstrupvej, men bibeholder rydning af stien.
Afventer og ser hvad der sker, hvis nogle politianmelder foreningen. Det blev dog
slået fast, at det er ejeren af ejendomme ud til stien der har snerydningspligten.
Fest
Drøftelsen omkring afholdelse af gadefest resulterede i, at man blev enige om, at det
var træls, at der ikke kunne holdes nogen fest i 1996.
Jens Chr. Rasmussen og Arne Jensen tilbød, at de sammen med deres koner gerne
ville være med i et festudvalg for afholdelse af en fest i 1997.
Bestyrelsen og festudvalget skal så i fællesskab forsøge at arrangere fest i 1997.
Vedligeholdelse af veje
Her var der enighed om, at man skulle forsøge at få kommunen til at reparere
vore veje, men det var også klart, at vi ikke skulle stille urimelige krav, idet
kommunen kan stille krav om, at vi skal overtage vejen igen.
Vandtryk
Drøftelse omkring vandtryk de forskellige steder på vejen. Det var helt klart, at
det er husene på den øverste del af vejen der har problemer.
Ingen enighed om fælles initiativ over for kommunen, men indstilling på at afvente situationen.

Ad pkt. 3

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

Ingen kommentarer til regnskabet

Ad pkt. 4

Forslag fra bestyrelsen

Uændret kontingent kr. 400,00. Enighed om ikke at ændre kontingentet før vi var
sikre på hvor store udgifter vi fik til containere.
Enighed om at vi fremover kan reducere kontingentet, hvis folk kan finde ud af kun
at fylde haveaffald i vore containere.
Punktet tages derfor op til nærmere vurdering i 1998.
Ad pkt. 5

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer
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Ingen forslag

Ad pkt. 6

Valg til bestyrelsen

Per Martin Olesen og John Nielsen var på valg. Begge var villige til at modtage
genvalg.
Der var ikke andre kandidater, hvorfor begge blev genvalgt.
Ad pkt. 7

Valg af suppleanter

Det blev konstateret, at der var fejl i indkaldelsen, idet Arne Jensen og ikke
N.J. Larsen blev valgt som suppleant i 1996.
Både Arne Jensen og Jens Chr. Rasmussen var villige til at tage endnu en
periode. Det var ikke andre kandidater, hvorfor de begge blev genvalgt.
Ad pkt. 8

Valg af revisor

Ole Thaagaard var ikke mødt til generalforsamlingen, men han havde givet udtryk
for, at han gerne ville fortsætte.
Der var ikke andre kandidater, hvorfor Ole Thaagaard blev genvalgt.
Ad pkt. 9

Eventuelt

En god positiv debat ang. snerydning og forventningen til den forestående bowling.
Ellers intet at referere.

Set og godkendt af:

Gert Eriksen Nielsen

Per Martin Olesen

Henning Staub

Gert Rygaard

John Nielsen

Henning Ladefoged, dirigent
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