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Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 

4. marts 2016. 

 

 

Opgaver til bestyrelsen fra sidste års generalforsamling: 
På generalforsamlingen i 2015, fik bestyrelsen ikke mange opgaver, så bestyrelsesarbejdet har været 

overkommeligt, tak for det. 

 

Velkommen til nye beboere 
 Åstrupskrænten 5 og 16 er solgt i 2015. 

 Vi har skrevet til begge nye ejere og tilbudt at komme med en velkomstblomst. 

 Afventer tilbagemelding 

 

Fællesarealer 
 Ålsø Service har i de sidste år haft opgaven med vedligeholdelse. 

 Opgaven er løst tilfredsstillende, så det er bestyrelsens indstilling, at de skal fortsætte i 2016. 

 

 Vi har tænkt, at de skal komme i maj og september, som i 2015. 

 Godkendes det på generalforsamlingen, vil vi indhente tilbud for 2016, ultimo marts, men vi 

forventer, at vi får det til samme pris, som i 2015. 

 

Ren dag 
 Åstrup Forsamlingshus planlægger, sammen med Norddjurs Kommune, at afholde Ren Dag 

den 21. april 2016 kl. 16:00-20:00. 

 Arrangementet laves i samarbejde med Norddjurs Kommune, som leverer container til det 

affald der samles ind.  

 I 2015 gav Norddjurs Kommune pølser og øl/vand til deltagerne.  

 Det var et dejligt arrangement med positive og glade mennesker.  

 At vejret så var dejligt, gjorde ikke oplevelsen ringere. 

 

 Skal vi deltage i 2016?  

(Vi skal så nok primært ”rengøre” Åstrupskrænten 

 

Beredskabsforbundet 
 Tilbød foreningen kursus i katastrofehåndtering. 



Grundejerforeningen Åstrupskrænten 
 

 Vi inviterede alle beboere, men det var ikke meget interesse (4 tilmeldinger) for tilbuddet, så 

vi meddelte, at vi ikke ønskede at deltage. 

 

 

Ujævn vejbane  
Som de tidligere år må vi konstatere, at vores stamvej ikke er repareret.  

Sidst vi havde kontakt til Norddjurs kommune (før generalforsamlingen i 2011), sagde de: 

 at de var opmærksomme på problemet, og holder vejen under opsyn, for at kunne konstatere 

om der er faldet ro over sætningerne, det er vores opfattelse at der sandsynligvis er en 

opblødt lerbund under vejen.  

 Vejen skal være faldet til ro før det kan betale sig at gøre noget ved den. Vejen kommer 

sandsynligvis i betragtning næste år, men vi kan ikke garantere det fuldt ud. 

Direkte afskrift fra de sidste 4 års beretning 

 

 Der er ikke sket nogen ændring i 2015, bortset fra, at varmeværket har haft hele vejen gravet 

op for at skifte rørene i vejen.  

 Varmeværket har skrevet til os, at de forsøger at få Norddjurs Kommune med på, at vejer 

bliver totalrenoveret i 2017, for der er ikke flere penge til veje i 2016.  

 Vi håber, det lykkes for varmeværket og foreslår, at vi afventer situationen.  
 

Hjertestarter 
Der har, heldigvis, ikke været brug for vores hjertestarter.  

 Der har ikke, som frygtet, været problemer med hærværk, det er dejligt. 

 I 2016 skal elektroderne på hjertestarteren skiftes.  

 Henning Staub står for udskiftningen, der koster omkring 600 kr. 

 Er det stemning for et opfølgningskursus i førstehjælp, vil bestyrelsen gerne undersøge, 

hvad et sådant kursus koster. 

 

Kontingent 
I år er alle kontingenter indgået rettidigt, tak for det. 
 

Slut 
Til sidst vil vi håbe der bliver en god debat og takke jer for jeres fremmøde. 


