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Året 
 
Året er gået uden at bestyrelsen har haft overarbejde.  
 
Selv om vi ikke er blevet overbelastet med arbejde, er det dog alligevel lykkedes at 
lave en fejl i indkaldelsen til denne generalforsamling, idet det står, at det er Per Mar-
tin Olesen som er på valg, det er det IKKE, det er HENNING STAUB, undskyld fej-
len. 
 
Snekaos 
 
Sidst i februar fik vi set, hvordan vinter kan være i Danmark. Det betød, at vi havde 
ufremkommelige stier i flere dage. Det gav anledning til en enkelt klage. 
Rydningspligten påhviler den enkelte ejer af parcellen, så principielt kan foreningen 
jo være lige glade.  
 
Hvad mener I til det? Skal vi, som før i tiden, entrere med en entreprenør som så ryd-
der stierne, eller skal vi håbe på, at der ikke sker noget? 
 
 
Hjemmeside på internettet – www.grundejerforeningen.subnet.dk 
 
Som oplyst på sidste års generalforsamling, har vi lavet en hjemmeside med informa-
tioner om, hvad der sker i foreningen samt med oplysninger om, hvad der i øvrigt fo-
regår på Djursland og i Grenaa. 
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Som en service over for beboerne på Åstrupskrænten og indeholder bl.a. en komplet 
beboeroversigt med oplysning om telefonnummer, både hjemme og mobil, samt evt. 
mail-adresse.  
Det er dog op til den enkelte selv at meddele ændringer, da vi ikke har mulighed for 
selv at sikre, at oplysningerne er rigtige. Har nogen ideer eller ønsker til siden, er for-
slag altid velkommen. 
 
 
Lån i banken 
 
Vores banklån, til belægning af stier, er nu tilbagebetalt. 
 
Containere 
 
Der er igen som har ytret ønske om at få containere, så det ser ud til, at det giver pro-
blemer, at vi ikke har fælles containere længere. 
 
 
 

 
 
Reno Djurs 
 
Reno Djurs har overtaget renovation og tømning af pap, papir og flasker i Grenaa.  
 
Sidste år tillod vi, at de lavede en ”genbrugsstation” på Åstrupskrænten, men der måt-
te et par rykkere til, før de fik lagt belægning under beholderne.  
 
Det er dog nu lavet, så alt er pænt og ryddeligt. 
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Renovation. 
 
Fremover vil der blive tømt: 
 
Ugeaffald:  
hver onsdag  
14. dages tømning:  
onsdag i ulige uger 
 
Tømning af pap og Papir. 
 
Vil normalt blive tømt den 1. tirsdag i måneden, men det kan komme forskydninger 
på op til en uge. Se i øvrigt vores hjemmeside som altid vil være ajourført med tøm-
ningstidspunkterne. 
 
Vejen 
 
Som flere nok har bemærket, er vores nyrenoverede vej noget ujævn imellem de ne-
derste kloakdæksler. Kommunen har oplyst, at den vil blive renoveret, når der engang 
er penge til det, så det bliver nok ikke foreløbig. 
 
Til gengæld har kommunen tilbudt at fjerne de rødtjørn der var plantet som allé ve-
jen. Da mere end halvdelen af dem var gået ud og mange var blevet fjernet af beboer-
ne i husene, har vi accepteret forslaget, og derved sparet penge for at få en gartner til 
at fjerne dem. 
 
Internet via Byantennen 
 
Kommunen påtænker stadig at lade forbrugerne i Grenaa få Internet og telefon via 
byantennen. Er det noget foreningen skal gå ind i forhandlinger om, eller skal vi bare 
afvente tilbuddet fra kommunen ? 
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25 års jubilæum. 
 
Under punktet evt. på sidste års generalforsamling kom det frem, at vi næste år har 25 
års jubilæum i foreningen. 
 
Der var forslag fremme om at holde en fest, som da vi havde 10 års jubilæum, hvor 
mad og musik er betalt.  
 
Hvad synes forsamlingen om det?  
Hvor meget skal det koste pr. deltager? 
Er den nogen som evt. har lyst til at lave en festkomite?  
 
 

 
 
Til slut vil bestyrelsen, på foreningens vegne, byde på en lille forfriskning og et styk-
ke brød. 
 


