
Grundejerforeningen Åstrupskrænten indkalder til 
 

Generalforsamling på Hotel Havlund, Grenaa Strand 
 

Fredag, den 3. marts 2017  
 

Der er middag før generalforsamlingen. 
Middag kl. 18:00 – Generalforsamling 19:15 

 
Referat: 
Der var 42 deltagere, fra 24 husstande 
 

1. Valg af dirigent 

Henning Ladefoged 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Se beretning. 

 Henning Staub fortalte, at vores hjertestarter ikke har været brugt, men den 

der er i Åstrup If, blev brugt ved deres loppemarked. Vores hjertestarter er 

tingængelig 24 timer i døgnet, hvorimod den der er i Åstrup If, er låst inde, 

når der ikke er åbent i hallen.  

 Der var drøftelse omkring fællesarealerne idet det igen i år er dem, der har 

tæret på vores kassebeholdning. Der var dog enighed om, at det betyder 

meget, at arealerne fremstår pæne og ryddelige. 

 
Der mangler lidt efterplantning ved nr. 6. Det får vi lavet færdig i år. Jens 

Christian Rasmussen mente, vi skulle tjekke, at der var planter nok i det 

areal der var blevet efterplantet. Dertil kunne John H. Nielsen fortælle, at 

arealet var målt op og antal planter og kvadratmeter passede med det, der var 

betalt for.  

 Helge Arno fortalte, at han synes det er dejligt, at man i vores kvarter kan 

mødes til en årlig generalforsamling, så nye og gamle beboere har mulighed 

for at hilse på hinanden. 

 Ren Dag, sammen med Åstrup Forsamlingshus, blev også drøftet og John H. 

Nielsen opfordrede alle til at deltage. På Ren Dag skal vi selvfølgelig gøre 

rent i vores eget område, men det vigtigste er den hygge der er, når vi spiser 

frokost. 

 Vores ujævne vej blev også drøftet. Jan Revsbæk opfordrede til, at man 

skulle ringe direkte til entreprenørgården, det hjalp, var hans erfaring. 



Mogens Kroer kom med henstilling om, at man sænkede hastigheden på 

stamvejen. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 

Regnskabet blev godkendt 

 

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag indgået 

 

5. Forslag fra bestyrelsen: 

 Kontingent 

Bestyrelsens forslag var kr. 500 i 2017.  

 Der var forslag fra salen om forhøjelse til kr. 600, men efter nogen drøftelse 

var der enighed om, at det foreslåede kontingent på kr. 500 var det, der var 

stemning for.  

 Kontingentet 2017 bliver derfor kr. 500 pr. husstand. 

 

 Jubilæumsfest 2018 

Efter afstemning om hvorvidt der var stemning for eller imod en jubilæumsfest i 

2018, hvor der var 21(af 24) der stemte for, blev der nedsat et festudvalg. 

 Foreningen skyder samme beløb som vi bruger til generalforsamling i år ind 

som startkapital. Resten betales af de deltagende familier. 

 Der blev nedsat et festudvalg med repræsentation fra følgende huse 1, 4, 22, 

30, 33 og 55. 

 Bestyrelsen indkalder til opstartsmøde i april måned. 

 Festudvalget har frie rammer for at arrangere festen, men det var et ønske 

fra salen, at prisen for deltagelse i festen skulle være ”rimelig” men det ikke 

skal være nogen discountfest. 

 

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

 John H. Nielsen 

 Thomas Pedersen 

Genvalg 

 

7. Valg af suppleanter - nuværende: 

1. Suppleant Jens Chr. Rasmussen 

2. Suppleant Gunnar Olsen 

Genvalg af Jens Chr. Rasmussen 

Da Gunner Olsen er flyttet, skulle der vælges en ny 2. suppleant. Jan Revsbæk blev 

valgt. 

 

8. Valg af revisor – nuværende:  

 Ole Thaagaard 

Genvalg 

 

9. Valg af revisorsuppleant – nuværende 

 Helge Arno 

Genvalg 

 

10. Eventuelt 

 Kirsten Høgh Rasmussen kunne fortælle, at Grenaa Varmeværk regner med, 

at det bliver i 2017, de renoverer det asfalt de har ødelagt. De håber stadig 

Norddjurs Kommune går med til at renovere hele vejen. 



 Kirsten Høgh Rasmussen kom med en servicemeddelelse om, at alle 

husstande får skiftet deres vandur i 2017. Der bliver lagt en seddel i 

postkassen umiddelbart før udskiftningen.  

Når der kommer nye vandure, skal man ikke længere selv indrapportere sit 

vandforbrug, men man bør dog stadig tjekke, at uret virker. 

 

 Henning Staub fortalte, at der var nogen, som synes det er lettere at smide 

flasker på stien parallelt med Åstrupvej. 

 Henning kunne ønske, der var indhold i, men det var der desværre ikke. 

 Der var ikke andre, som havde samme problem. 

 
 
Referat godkendt: 
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Dirigent 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 


