
Grundejerforeningen Åstrupskrænten
Mødereferat

Generalforsamling Dato: 27. marts 1998

Fremmødte:

11-20-22-27-29-30-32-34-35-51 10 husstande 20 personer

Dagsorden

01 Valg af dirigent
02 Beretning fra bestyrelsen
03 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
04 Forslag fra bestyrelsen
05 Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer
06 Valg til bestyrelsen 
07 Valg af suppleanter
08 Valg af revisor
09 Eventuelt

Referat:

Ad pkt. 1

Bestyrelsens forslag til dirrigent var Henning Ladefoged. Der var ikke andre forslag,
så Henning Ladefoged blev valgt

Ad pkt. 2

se beretning - ingen kommentarer

Ad pkt. 3

Se regnskab - ingen kommentarer

Ad pkt. 4

Bestyrelsens forslag til kontingent var kr. 350,00
P Ni l i 34 f l d t k 400 00
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Ad pkt.  5

ingen

Ad pkt.  6

genvalg af samtlige 

Ad pkt.  7

Nyvalg af Arne Jensen nr. 29

Ad pkt.  8

Valg af revisor Genvalg  Ole Thaagaard
Valg af revisorsuppleant Nyvalg Bent Nørsten

Ad pkt.  9

Forslag om at containere blev fremrykket til 19. april pga. konfirmation på vejen
Tilslutning til at bestyrelsen arbejder videre på igen i år at lave en sommerfest
- dog på den betingelse, at der skal tilmeldes mindst 30 voksne før festen arrangeres.

Under punktet var der også en drøftelse af hvor meget vi kan/skal kræve af kommunen
med hensyn til vejene og deres kvalitet.

Der var enighed om, at vejenes tilstand ikke var 100%, men alle var dog enige i, at vi
ikke skal forsøge at presse kommunen til at ofre mere på vejen.
Årsagen hertil er, at der i andre kommuner er eksempler på, at kommunerne har haft
helt til at tvinge grundejerforeningerne til at overtage vejene - og derved også rydning
og vedligeholdelse.
Det ønsker vi ikke skal ske i Grenaa.

Set og godkendt af:

Gert Eriksen Nielsen Per Martin Olesen

Henning Staub Gert Rygaard

John Nielsen Henning Ladefoged (dirigent)
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