
Grundejerforeningen Åstrupskrænten 
indkalder beboere på Åstrupskrænten til 

 

Generalforsamling på Hotel Havlund, Grenaa Strand 

 

Fredag, den 15. marts 2013  
Middag kl. 18:00 – Generalforsamling 19:30 

 

Som noget nyt inviterer foreningen til middag før generalforsamlingen. 
Menu: Honningmarineret skinke med flødekartofler og salat  

 

REFERAT 
 

1. Valg af dirigent 
 

Bestyrelsen foreslog Helge Arno. 
Der var ikke andre forslag, så Helge Arne blev valgt 
 

2. Beretning fra bestyrelsen 

 
Læs beretning 
Derefter drøftelse af indholdet. Enighed om, at vi, fremover, skal have spisning, når der er 
generalforsamling. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 
 

Regnskab godkendt uden bemærkninger 
 

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

 Indkøb af hjertestarter 
 

Frederik Nielsen, fremlagde sit forslag om indkøb af hjertestarter. 
Der var derefter en drøftelse af fordele, behov og gener ved at foreningen  
Køber en hjertestarter, som placeres på Åstrupskrænten 33. 
Efter nogen drøftelse, kom forslaget til afstemning og der var flertal for  
Indkøb af en hjertestarter. 
 
Det er nu op til bestyrelsen at sørge for, indkøb og etablering af hjertestarter. 
Disa, som sælger hjertestarteren, har tilbud at de vil give alle medlemmer i foreningen en 
introduktion i brug af hjertestarter. 
Nærmere, når vi har fået det aftalt. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen: 

 Kontingent 

 Nabohjælp – brochure omdelt, sammen med indkaldelse 
 

Bestyrelsen foreslog kontingent for 2013 på kr. 300, men der kom 
modforslag om, at kontingentet skulle være kr. 400. 
 
Bestyrelsen trak derefter deres forslag, så kontingentet for 2014  
bliver på kr. 400. 
 
Der var en gennemgang af konceptet omkring NABOHJÆLP.  
Alle var enige om, at det var et godt koncept, som man bør tilmelde sig. 
 



Generalforsamlingen opfordrer derfor alle medlemmer til at tilmelde sig 
Ordningen – har I brug for hjælp, kan det fås hos John H. Nielsen 6167 6170 
 

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

 Per Martin Olesen (modtager ikke genvalg) 

 John H. Nielsen 
 

John H. Nielsen var villig til genvalg, der var ikke andre forslag, så han blev genvalgt. 
 
Per Martin Olesen ønskede, som det fremgår af indkaldelsen, ikke at modtage genvalg. 
 
Bestyrelsen foreslog i stedet Thomas Birkmose Pedersen i nr. 33. 
 
Thomas var villig til at modtage valg.  
Der var ikke andre forslag, så Thomas blev valgt. 
 

7. Valg af suppleanter - nuværende: 
1. Suppleant Jens Chr. Rasmussen 
2. Suppleant Knud Hougaard 

 
Knud Hougaard, havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg. Vi takker ham mange gange 
for hans indsats. 
 
Gunnar Olsen i nr. 13, var villig til at påtage sig jobbet som 1. suppleant. 
Der var ikke andre forslag, så Gunnar blev valgt. 
 
Jens Chr. Rasmussen blev genvalgt, men byttede plads, så han blev 2. suppleant. 
 

8. Valg af revisor – nuværende:  

 Ole Thaagaard 
 

Genvalg 
 

9. Valg af revisorsuppleant – nuværende 

 Helge Arno 
 

Genvalg  
 

10. Eventuelt 
 

Intet til referat 
 

Grenaa, 15. marts 2013 

 


