Grundejerforeningen Åstrupskrænten
indkalder beboere på Åstrupskrænten til

Generalforsamling på Hotel Havlund, Grenaa Strand
Fredag, den 4. marts 2016
Som de tidligere år, er der middag før generalforsamlingen.
Middag kl. 18:00 – Generalforsamling 19:15
Referat
Der var 32 deltagere, fra 20 husstande

1.

Valg af dirigent
Henning Ladefoged

2.

Beretning fra bestyrelsen
Se beretning
Drøftelse omkring et- og to strengs kloak, som Norddjurs kommune vil kræve
senest 2025, men der var flere som kunne fortælle, at der er to strengs kloak på alle
ejendomme på Åstrupskrænten.
Forslag om at vi i 2017 festligholder foreningens 40 års jubilæum.
Der var stemning for forslaget, så bestyrelsen har fået i opdrag at komme med
udkast til, hvordan det kan fejres.
Vi skal her være opmærksomme på, at foreningens penge ikke må bruges, så
foreningen bliver en festforening. Det bliver taget til efterretning, når der laves
udkast til fejring.
Beretning godkendt

3.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
Regnskab godkendt uden bemærkninger

4.

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Der var følgende forslag fra Ole Thaagaard i nr. 19:
Niels Jørgen Larsen og Tom Andersen foretager snerydning på den gennemgående
sti og på fortovet langs Åstrupvej.
Indtil nu, har de gjort det uden vederlag, men jeg foreslår, at de modtager kr. 500
til deling, så de får dækket udgifter til brændstof mm.
Forslaget gav anledning til en del debat, men konklusionen blev, at forslaget blev
vedtaget. Dog med det forbehold, at det var ”indtil videre”
Vi ser, hvordan det går, så må vi vurdere, hvornår det skal drøftes igen.

5.

Forslag fra bestyrelsen:
 Kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 300.
Forslaget vedtaget.

6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:
 Gert Eriksen
 Gert Rygaard
 Flemming Rasmussen
Genvalg

7.

Valg af suppleanter - nuværende:
1. Suppleant Gunnar Olsen
2. Suppleant Jens Chr. Rasmussen
Genvalg, men da Gunner Olsen er sygemeldt, bytter suppleanterne plads, så Jens
Chr. Rasmussen bliver nr. 1 og Gunner Olsen nr. 2. God bedring til Gunner.
1. Suppleant Jens Chr. Rasmussen
2. Suppleant Gunner Olsen

8.

Valg af revisor – nuværende:
 Ole Thaagaard
Genvalg

9.

Valg af revisorsuppleant – nuværende
 Helge Arno
Genvalg

10.

Eventuelt
Jubilæumsfesten var igen til drøftelse. Der var flere gode ideer til, hvordan vi skal
fejre dagen, men desværre, ingen frivillige til at stå for arrangementet.
Bestyrelsen laver et udkast til, hvordan vi kan fejre dagen.

Referat godkendt:

Gert Nielsen

Gert Rygaard

Flemming Rasmussen

John Nielsen

Thomas Birkmose Pedersen

Henning Ladefoged
Dirigent

