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Året 
 
På generalforsamlingen i 1997 havde vi en debat om-
kring ang. vejens kvalitet på Åstrupskrænten, men vi 
blev enige om ikke at kræve reparation fra kommunen.  
 
Årsagen hertil var, at vi ikke ville risikere at kommu-
nen pålagte grundejerforeningen selv at overtage ve-
jen. 
 
Det var derfor en stor glæde, da kommunen på eget 
initiativ selv renoverede vejen i løbet af 1998. Vi kan 
derfor alle med stor tilfredshed bruge en total nyre-
noveret vej.  
 
Vi har fået renoveret stierne, men kvaliteten af denne 
renovation er desværre for dårlig.  
 
Gert Rygaard har derfor lovet at få Verner Pedersen til 
at komme og lave en yderligere renovering.  
 
Arbejdet forventes påbegyndt når vi kan være sikre på 
at frosten er slut. 
 
Gadefest 
 
På generalforsamlingen i 1997 drøftede vi muligheden 
for at holde gadefest.  
Resultatet blev, at bestyrelsen skulle forsøge at lave en. 
Vi udsendte derfor den 28. april 1998 en invitation til 
samtlige beboere, men da der ikke meldte sig nok inte-
resserede, aflyste vi festen den 13. juni 1998. 
 
I år har vi fået en invitation til at deltage i en fælles 
gadefest for hele området. Den afholdes i Åstrup Fri-
tidscenter den 16. oktober 1999.  
 
Festen vil blive arrangeret på den måde, at de for-
skellige foreninger for tildelt reserverede borde. På den 
måde kan festen holdes på et rimeligt niveau, idet den 
kan arrangeres med musik med OLDTIMERS og mad 
fra Gjerrild Kro, for kr. 185,oo pr. deltager (se plakat). 
 

Containere 
 
Vi startede, som sidste år,  året med at udsende infor-
mation vedr. nye regler for brug af containere.  
 
I informationen blev det præciseret, at containerne 
KUN måtte bruges til rent haveaffald, og at der ville 
blive opstillet containere i april  og oktober hvis reg-
lerne blev overholdt.  
 
Det blev de, så vi har derfor haft containere både i april 
og oktober. Vore udgifter til containere har derfor 
kunnet holdes på et fornuftigt niveau. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at hvis folk vil blive ved 
med at overholde de skrappe krav til sortering af det 
affald der kommes i containerne, skal ordningen fort-
sætte i 1999. 
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