Grundejerforeningen Åstrupskrænten
CVR: 35 34 85 30

Stiftet 5. marts 1978
www.aastrupskraenten.dk

Grundejerforeningen Åstrupskrænten indkalder til

Generalforsamling – NY dato
Hotel Havlund, Grenaa Strand

Fredag, den 25. september 2020 kl. 19:00
Af hensyn til Corona, bliver der kun serveret øl, vand & kaffe
Referat
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent


2.

Forslag Henning Ladefoged
Ingen andre forslag, Henning Ladefoged valgt

Bestyrelsens beretning


Hjertestarter
Der var en drøftelse af, om det ville være en ide, hvis foreningen
tog initiativ til et genopfriskningskursus.
Bestyrelsen arbejder videre med sagen.



Nabohjælp (husk APP)
Der er kommet et tilbud fra Nabohjælp, hvor de tilbyder at
komme forbi og fortælle om konceptet.
Der var ikke stemning for et sådant møde.
I stedet opfordres beboerne hermed til at tilslutte sig ordningen,
hvis de ikke allerede er tilmeldt.
Man skal dog være opmærksom på, at man, selv om man
tidligere er tilmeldt, bliver slettet, hvis man ikke installerer den
APP der hedder nabohjælp.



Velkommen til nye beboere?
Der er kommet nye beboere i 3 huse på Åstrupskrænten, 13, 16
& 27
Som følge af Corona, har de endnu ikke fået en velkomstblomst.
Den kommer, så snart vi kommer på den anden side af Corona.



Fællesarealer
Bestyrelsen har aftalt med Ålsø Service, at de i maj 2021 klipper
hækkene ned, så de bliver omkring 90 cm.
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3.



Medlemsinformation
o Hjemmeside
o Nyhedsbrev
o Facebook
Der var et spørgsmål om, hvorfor der var medlemmer i vores
Facebook gruppe, som ikke bor på Åstrupskrænten.
Forklaringen er, at hvis vi skønner, at de der ansøger om
medlemskab, har relation til Åstrupskrænten, lukkere vi dem ind
i gruppen.
Er der medlemmer, som nogle ønsker slettet, kan der rettes
henvendelse til John i nr. 22, så finder vi en løsning.



Åstrupskrænten
Vi kan også konstatere, at vejen ”buler op” på den nederste del
mod Bredstrupvej.
Bestyrelsen tager kontakt til Norddjurs Kommune for at få dem
til at se på sagen.



Kontingent
Læs senere



Flemming Rasmussen
Flemming Rasmussen har meddelt, at han, af arbejdsmæssige
årsager, bliver nødt til at forlade bestyrelsen.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab


4.
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Se regnskab

Rettidigt indkomne forslag


Forslag om hastighedsdæmpende foranstaltning på stamvejen
Forslaget blev drøftet. Der var stemning for, at vi kan klare
problematikken ved at bede folk køre ordentligt, når de kører på
stamvejen.
Resultater blev, at bestyrelsen blev pålagt, at skrive i bunden af
kontingentopkrævningen, at det
HENSTILLES AT MAN KØRE ORDENTLIGT, når der køres på
Åstrupskrænten.
Henstillingen gælder både beboere, gæster og håndværkere.
På den næste ordinære generalforsamling i marts 2021, tager vi
problematikken op igen, forhåbentligt med resultat, at alle kører
ordentligt.
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5.

Forslag fra bestyrelsen




6.
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Kontingent
Bestyrelsens forslag kr. 500,00
Ønskes opkrævning på mail, besked til John
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 500, da
fællesarealerne skal klippes ned.
Der var et modforslag på kr. 200, men forslagsstilleren trak sit
forslag.
Kontingent for 2020 er derfor kr. 500 pr. hus.

Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:
Vi skal have valgt medlemmer til bestyrelsen.
Det at være i bestyrelsen kan godt være et langvarigt
medlemskab, for John har været i bestyrelsen i 32 år, Gert og
Gert i 30 år og Flemming i 8 år og Thomas i 7 år.

7.



John H. Nielsen, modtager genvalg
Genvalg



Thomas Pedersen, modtager genvalg
Genvalg



Flemming Rasmussen, har meddelt at han, af arbejdsmæssige
årsager, ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen
Jens Chr. Rasmussen indtræder i bestyrelsen

Valg af suppleanter - nuværende:


1. Suppleant Jens Chr. Rasmussen
Indtræder i bestyrelsen, så der skal vælges en ny suppleant
Ny 1. suppleant Jan Revsbæk



2. Suppleant Jan Revsbæk
NY 2. suppleant Frank Knudsen (nr. 6)
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8.

Valg af revisor




9.

Ole Thaagaard
Bestyrelsen foreslår genvalg
Genvalg

Valg af revisorsuppleant




10.

Stiftet 5. marts 1978
www.aastrupskraenten.dk

Helge Arno
Bestyrelsen foreslår genvalg
Genvalg

Eventuelt


Intet til referat

Referat godkendt:

Gert Eriksen

Gert Rygaard

Henning Ladefoged
(Dirigent)

John Nielsen

Thomas Birkmose Pedersen

Jens Chr. Rasmussen
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