Grundejerforeningen Åstrupskrænten

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen for 2010
11. marts 2011.
Opgaver til bestyrelsen fra sidste års generalforsamling:
•

Ingen

Året der gik

Fællesarealer
•
•
•
•

Det ser ud til, at vi, endelig har fået styr på fællesarealerne, og arealet ved flaskecontainerne,
nederst på vejen.
Ålsø Service har, i 2010, haft opgaven med vedligeholdelse, og de er bestyrelsens
indstilling, at de skal fortsætte med at løse opgaven i 2011.
Vi har tænkt, at de skal komme i maj, juli, august, september og oktober. Godkendes det på
generalforsamlingen, vil vi indhente tilbud for 2011, ultimo marts.
Vi håber så, at vi i 2012 kan få løst opgaven billigere, at arealerne til den tid, forhåbentlig, er
groet helt til.

Ujævn vejbane
Som sidste år, må vi konstatere, at vores stamvej ikke er repareret. Sidst, vi havde kontakt til
Norddjurs kommune, sagde de:
• at de var opmærksomme på problemet, og holder vejen under opsyn, for at kunne konstatere
om der er faldet ro over sætningerne, det er vores opfattelse at der sandsynligvis er en
opblødt lerbund under vejen.
• Vejen skal være faldet til ro før det kan betale sig at gøre noget ved den. Vejen kommer
sandsynligvis i betragtning næste år, men vi kan ikke garantere det fuldt ud.

Stig Bjerring
Det er endelig lykkedes at få Stig til at klippe buskene langs Åstrupskrænten.

Grundejerforeningen Åstrupskrænten
Nyhedsbrev
Der er efterhånden mange, der bruger vores hjemmeside. Vi har imellem 5 og 10 besøg om dagen.
Indtil nu, har vi haft 8600 besøg på siden.
Vi har lavet en gruppe på facebook for Åstrupskrænten, men der er desværre endnu ikke så mange,
som har meldt sig ind i den.
Der er mange, som har tilmeldt sig vores nyhedsbrev, men vi vil gerne vide, om det er den form, vi
fremover skal bruge for at sikre, at beboerne er oplyst om, hvad der foregår i foreningen.

Waoo
NRGi er ved at lægger lyslederkabler i Grenaa. Via den nye kabel, kan man købe lynhurtig
feberbredbånd 30/30 og man kan få digital tv i højeste kvalitet.
Grundejerforeningen en tilbudt en speciel pris, så vi kan få det lidt billigere end andre, hvis vi kan
få 75% tilslutning på Åstrupskrænten.
For yderligere information: - http://www.waoo.dk/

Slut
Til sidst vil jeg håbe, at vi får en god generalforsamling.

