Grundejerforeningen Åstrupskrænten
Bestyrelsens beretning 2004

Generalforsamling 2003
Der blev afholdt på Grenaa Bowlingcenter, var der, ud over bestyrelsen, kun fremmøde fra 3 huse.
Fra nogle af de fremmødte, blev vi opfordret til, i år, at lægge generalforsamlingen en
anden dag end fredag, da det var opfattelsen, at det nok var fordi det var fredag, at
folk ikke mødte op.
Vi er derfor spændte på at se, hvor mange der møder op i år.
Bankskifte
På grund af urimelig høje gebyrer i Nordea, har vi valgt at skifte bank til Vivild Sparekasse. De tilbød samme service, men gratis 1. år, og derefter vil priser, iflg. hvad vi
blev lovet, kun være det ½ af prisen i Nordea. Vi afventer spændt, hvad der kommer
til at ske, rent prismæssigt, men bliver det for dyrt, skifter vi til den billigste bank i
byen.
Klipning af træer ud mod Åstrupvej
Der er kommet klage over, at træerne, der er i læbæltet ud mod Åstrupvej, ikke bliver
trimmet, så de ikke hænger ud over vejen.
Vi vil derfor opfordre beboerne i husene mod Åstrupvej til at sørge for, at træerne
ikke generer trafikken.
Gør de det, kan man risikere, at kommunen klipper træerne for ejerens regning.
Snerydning
Grundejerforeningen har i år ikke foretaget snerydning af stierne. Der er ikke kommet
klager, så vi regner med, at det ikke har givet anledning til problemer.
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Hjemmeside
Vi har købt navnet www.åstrupskrænten.dk, men det har desværre den konsekvens, at
man, før man kan komme ind på siden, skal indlæse et program på sin PC.
Det blev ikke oplyst, da købte navnet, så nu vil vi gerne have at vide, om vi skal lade
navnet udgå og så i stedet købe adressen www.aastrupskraenten.dk, hvis det kan lade
sig gøre.
Som I nok kan se, er det ikke det helt store arbejde, at sidde i bestyrelsen, men for
hele tiden at have styr på tingene, afholder vi bestyrelsesmøde hver 2. måned.
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