Grundejerforeningen Åstrupskrænten indkalder til

Generalforsamling
Hotel Havlund, Grenaa Strand

Fredag, den 22. marts 2019
Referat

Middag kl. 18:00 – Generalforsamling 19:15
Dagsorden:

1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsen foreslog Henning Ladefoged.
Der var ikke andre forslag, så Henning Ladefoged blev valgt.
Henning konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og at
der var 20 stemmeberettigede.
Bestyrelsens beretning
Læs beretning
Drøftelse omkring ”huller” ved husene, der hvor stien krydser vejene.
Niels Jørgen Larsen var bange for, at der ville blive is på vejen, når der
kom frost. Han mener, vi skal drøfte det med asfaltfirmaet, der har
renoveret vejen.
Aftalt, at vi venter og ser, når problemet er synlig, så vi kan
dokumentere det med foto, før vi klager.

3.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
Regnskab godkendt uden bemærkninger

4.

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen

5.

6.

Forslag fra bestyrelsen:
 Kontingent
 Sidste år, var der flere, der ønskede at få kontingentopkrævning på
mail.
 Ønsker I det, skal I bare give besked til John, så modtager I,
fremover, kontingentopkrævning via mail.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 500
Der var ikke andre forslag, så kontingent bliver kr. 500
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 Jan Revsbæk
Genvalg

Valg af revisor – nuværende:
 Ole Thaagaard

8.

Genvalg
Valg af revisorsuppleant – nuværende
 Helge Arno

9.

Genvalg
10.

Eventuelt
Der var forespørgsel fra nr. 6 om tilladelse til at bygge 3½ meter i
forbindelse med ombygning.
Bestyrelsen bad dem sende en ansøgning, så tager vi stilling til,
hvordan opgaven skal løses.
Afventer ansøgning

Gå venligst ind på hjemmesiden og kontroller, at oplysninger om beboere, telefon,
mobiltelefon og mailadresse er rigtige.
Rettelser bedes sendt til foreningen, så vi altid har en ajourført liste.

www.aastrupskraenten.dk - Facebook: Åstrupskrænten, Grenaa

Referat godkendt:

Gert Eriksen

Gert Rygaard

Flemming Rasmussen

John Nielsen

Thomas Birkmose Pedersen

Jens Chr. Rasmussen
Suppleant

Henning Ladefoged (dirigent)

