Grundejerforeningen Åstrupskrænten indkalder til

Generalforsamling på Hotel Havlund, Grenaa Strand
Fredag, den 6. marts 2015
Der er middag før generalforsamlingen.
Middag kl. 18:00 – Generalforsamling 19:15

Der var fremmøde fra nr.:
1, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 43, 51, 55
i alt 20 stemmeberettigede
Dagsorden:

1.

Valg af dirigent

 Henning Ladefoged
2.

Bestyrelsens beretning

 Godkendt, alle opgaver fra generalforsamlingen 2014 gennemført.
 Der var drøftelse om, hullerne i vejen havde betydet, at folk kørte langsommere,
selv om de fleste hellere ville have god vej og kørsel i rimeligt tempo.
 Der var tilfredshed med, at nye ejere bydes velkommen. De der har haft besøg
sagde, at det var en dejlig måde at flytte ind på.
 Der var ikke interesse i at få genopfrisket kurset i hjertestart
 Drøftelse omkring det areal hvor flaske- og papcontainer står, idet der var uenighed
om, hvem der ejede stykket. Grundejerforeningen Åstrupparken hævder, at de ejer
stykket. Enighed om, at det måtte de da gerne. Vi vil ikke protestere.
3.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

 Regnskab godkendt uden bemærkninger

4.

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Forslag til behandling på generalforsamlingen:
Regnskab og budget fremsendes via post og e-mail, enten sammen med indkaldelsen eller
sammen med referatet.

 Det indsendte forslag blev afvist, idet der var enighed om, at regnskab bliver
fremlagt på generalforsamlingen, og ikke andre steder.
 Vil man have indsigt i regnskabet, må man møde op til generalforsamlingen.

5.

Forslag fra bestyrelsen:
 Kontingent

 Bestyrelsens forslag på kr. 300 blev vedtaget.

6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:
 John H. Nielsen
 Thomas Pedersen

 Genvalg

7.

Valg af suppleanter - nuværende:
1. Suppleant Gunnar Olsen
2. Suppleant Jens Chr. Rasmussen

 Genvalg

8.

Valg af revisor – nuværende:
 Ole Thaagaard

 Genvalg

9.

Valg af revisorsuppleant – nuværende
 Helge Arno

 Genvalg

10.

Eventuelt

Referat godkendt:

Gert Nielsen

Gert Rygaard

Flemming Rasmussen

John Nielsen

Thomas Birkmose Pedersen

Henning Ladefoged
dirrigent

