Grundejerforeningen Åstrupskrænten

Generalforsamling
på

Det Gyldne Krus, Lillegade 18, Grenaa

Fredag den 16. Marts 2007 kl. 19:30
REFERAT:
Da vi mødte op på Det Gyldne Krus, var der IKKE reserveret lokale til os, selv
om vi allerede bestilte lokalet i november 2006.
Det var selvfølgelig irriterende, men efter en kort drøftelse, tilbød Rygaard
Transport, Nordhavnsvej 28, Grenaa at vi kunne flytte generalforsamlingen til
deres lokaler. Tak for hjælpen.

Fremmødt var hus nr. 10, 11, 19, 22, 30, 32, 35, 43, 51

1.

Valg af dirigent
Henning Ladefoged

2.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev godkendt med følgende bemærkninger:


Bestyrelsen skal:
o Orientere kommunen om, 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.
o Sørge for at få genplantet vores fællesarealer, så de igen
bliver præsentable.
o Det er aftalt, at vores havemand sommeren igennem holder
ukrudt væk fra bedene, så de kan genplantes til efteråret.
o Genplantningen af bedene skal forsøges arrangeret således, at
vi laver arbejds weekend for foreningen, så vi derved kan holde
udgifterne nede.

o Der omdeles, til samtlige husstande, en skriftlig orientering om
dato, tidsplan og tilmelding til arrangementet, engang i august.
o Bestyrelsen skal undersøge reglerne for snerydning på stien
mellem Åstrupskrænten og Åstrupparken, så vi kan få klarhed
over, hvem der skal rydde sne på stien.
Årsagen er, at der er nogle som mener, at vi skal klippe
græsset og at Åstrupparken skal rydde sne på stien.
o Der tages kontakt til Norddjurs Kommune.
Svaret fra kommunen lægges ind på vores hjemmeside, når det
kommer.
o Det er aftalt, at vi, heller ikke fremover, rydder sne på vores sti
langs Åstrupvej, ved normal vinter. Ved ekstreme forhold, tager
bestyrelsen initiativ til at sikre, at stien bliver ryddet.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab


Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger

4. Forslag fra bestyrelsen:


Kontingent fastsat til kr. 400,00

5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:



Per Martin Olesen
John Nielsen
Genvalg

Modtager genvalg
Modtager 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

Henning Ladefoged (dirigent)

John Nielsen (referent)

