Grundejerforeningen Åstrupskrænten
indkalder beboere på Åstrupskrænten til

Generalforsamling
på

Hotel Havlund, Grenaa Strand

Mandag den 31. marts 2008 kl. 19:30
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Beretning fra bestyrelsen

3.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

4.

Forslag fra bestyrelsen:
A.
Kontingent
B.
Snerydning
C.
Fællesarealer

5.

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:
• Henning Staub ..................... Modtager genvalg
• Gert Eriksen ......................... Modtager genvalg
• Gert Rygaard........................ Modtager genvalg

7.

Valg af suppleanter - nuværende:
• Jens Chr. Rasmussen

8.

Valg af revisor – nuværende:
• Ole Thaagaard

9.

Valg af revisorsuppleant – nuværende:
• Helge Arno

10.

Eventuelt

Referat
Punkt 1
Dirigent Henning Ladefoged, som konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Der var fremmøde fra hus nummer:
8 – 11 – 22 – 30 – 32 – 35 – 43 – 51 – 55
i alt 9 stemmeberettigede

Punkt 2
Beretning - Se særligt bilag
Der var efterfølgende drøftelse af:




Snerydning, hvor vi har fået et tilbud på kr. 8500 + moms pr. år
for rydning af stien mellem Åstrupskrænten og Åstrupparken.
Der var enighed om, at vi ikke foretager snerydning, med
mindre der er ekstraordinær meget sne.
Bestyrelsen vurderer, fra gang til gang, hvornår der skal ryddes
sne.



Fællesarealer, hvor vi vedtog, at der skal lægges flis,
indrammet med birkestammer.



Der skal skrives til Norddjurs kommune, om de ikke vil sørge
for, at det kloakdæksel der ligger ud mod Bredstrupvej, kan
blive hævet, så biler og cykler ikke kommer til at køre ned i
hullet.

Punkt 3
Regnskab godkendt uden bemærkninger

Punkt 4
Uændret kontingent kr. 400

Punkt 5
Ingen indkomne forslag

Punkt 6
Genvalg Henning Staub, Gert Eriksen & Gert Rygaard

Punkt 7
NYE suppleanter:
Flemming Rasmussen (nr. 18) og Lars Christiansen (nr. 55)

Punkt 8
Genvalg Ole Thaagaard

Punkt 9
Genvalg Helge Arno

Punkt 10


Hvis nogle ikke har adgang til Internettet kan de, ved
henvendelse til formanden, få udleveret et sæt vedtægter og
deklaration



Der var ønske om, at det blev præciseret, at det IKKE er tilladt
at parkere på stamvejen samt at have langtidsparkering af
campingvogne og både, hverken på vej eller synlig i egen
have.

Set og godkendt af:

Gert Eriksen Nielsen

Per Martin Olesen

Henning Staub

Gert Rygaard

Henning Ladefoged (dirigent)

John Nielsen (referent)

