Grundejerforeningen Åstrupskrænten

Generalforsamling
på

Det Gyldne Krus, Lillegade 18, Grenaa
Fredag den 17. Marts 2006 kl. 19:30

REFERAT:
Fremmødt var hus nr. 8, 10, 11, 18, 19, 22, 30, 32, 35, 43

1.

Valg af dirigent
Helge Arno valgt

2.

Beretning fra bestyrelsen

Bestyrelsens beretning blev godkendt med følgende bemærkninger:


Bestyrelsen skal:
o Rykke kommunen for igen at få tryk på vandet, da der var
megen utilfredshed med, at trykket igen er forsvundet.
o Undersøge, hvorfor kommunen har påbegyndt reparation af
vores stamvej, men ikke gjort reparationen færdig.
o Gøre kommunen opmærksom på, at det nederste kloakdæksel,
ved udkørslen til Bredstrupvej, ligger løst.
o Undersøge hvorfor der ikke er ordentlig belysning på
fællesarealet mellem nr. 6 og 8. Evt. få kommunen til at flytte
lampen over på en anden gruppe, så der også er lys om natten.



Der skal tages kontakt til Arla, for at få dem til at trimme
beplantningen ud mod Åstrupskrænten, så de opstillede lamper igen
kan give lys på vejen.



Der skal afholdes møde med bestyrelsen i Åstrupparken, så vi kan få
lavet et struktureret samarbejde imellem de to foreningen.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger
4. Forslag fra bestyrelsen:
A. Beplantning af fællesarealer imellem Åstrupskrænten og Åstrupparken
B. Kontingent




Det blev aftalt, at anlægsgartner Lahn får opgaven med at renovere
fællesarealerne, hvis det kan gøres for den aftalte pris.
Kontingent fastsat til kr. 350,00

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

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:




Henning Staub Modtager genvalg
Gert Eriksen
Modtager genvalg
Gert Rygaard Modtager genvalg
Genvalg

7. Valg af suppleanter - nuværende:


Jens Chr. Rasmussen
Genvalg

8. Valg af revisor – nuværende:


Ole Thaagaard
Genvalg

9. Valg af revisorsuppleant – nuværende:


Helge Arno
Genvalg

10. Eventuelt


Der var en god debat under eventuelt, men intet, som bør føres til
referat

Set og godkendt af:

Gert Eriksen Nielsen

Per Martin Olesen

Henning Staub

Gert Rygaard (referent)

Helge Arno (dirigent)

John Nielsen

