Grundejerforeningen Åstrupskrænten

Generalforsamling
i

Åstrup Forsamlingshus,

Åstruphegnet, Grenaa

Lørdag den 29. Marts 2003 kl. 16:30
Referat
Fremmødt var hus nr. 6, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 30, 35, 43

1. Valg af dirigent
Niels Jørgen Larsen blev valgt som dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen

Bestyrelsens beretning blev godkendt med følgende bemærkninger:
Flemming i nr. 18 ville gerne vide, hvordan reglerne er for
vedligeholdelse (specielt snerydning) er for stien mellem Åstrupparken
og Åstrupskrænten. Der var enighed om, at den skal holdes af
beboerne.
Betina i nr. 8 var interesseret i, om beboerne selv måtte beskære
buske og træer ud mod stien mellem Åstrupparken og
Åstrupskrænten. Der var enighed om, at det måtte man selvfølgelig
gerne, bare resultatet er pænt.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger

4. Forslag fra bestyrelsen – kontingent
Forslaget om nedsættelse af kontingentet fra kr. 500 til kr. 300 blev
godkendt

5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:
• John Nielsen .........................Modtager genvalg
• Per Martin Olesen .................Modtager genvalg
Begge blev genvalgt

7. Valg af suppleanter - nuværende:
• Jens Chr. Rasmussen
• Bent Nørsten
Begge blev genvalgt
8. Valg af revisor – nuværende:
• Ole Thaagaard
Genvalg

9. Valg af revisorsuppleant – nuværende:
• Henry Markussen
Genvalg

10 Evt.
Drøftelse af problematikken med 45-knallerter, som kører for stærkt på
stierne. Mange undrer sig over, at det endnu ikke er gået galt.
Forslag om at finde en pris på opstilling af bomme i metal
Henry spurgte, om nogle vidste, hvorfor der havde været kloark-tv
heroppe. Der var ingen som kendte årsagen.
Henry fortalte, at der alle steder er problemer med et for lille tryk på
vandet heroppe. Flere fortalte samstemmende, at de også havde
problemer med for lille vandtryk.
Der var forslag om at lave en underskriftsindsamling som protest mod
det for lave vandtryk.
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