
Kære medlem 

Eventuelle kommentarer eller spørgsmål til denne mail må ikke forventes besvaret. I stedet kan et af 
bestyrelsesmedlemmerne kontaktes direkte. Kontaktdetaljer findes på hjemmesiden: www.thorupstrandøst.dk 
  
Foråret er lige om hjørnet, og traditionen tro afholder grundejerforeningen sin generalforsamling påskelørdag, som 
i år er lørdag d. 26/3. 
Igen i år afholdes den i Thorup-Klim Hallen på Thistedvej i Klim. Vi starter kl 10 og forventer at være færdige 
omkring kl. 12. 
Indkaldelsen, samt regnskab og budgetter, er vedhæftet til orientering.  
Formanden vil gennemgå sin beretning, og kasseren vil gennemgå regnskabet for 2015 samt fremlægge 
forventningerne til 2016 og budgettet for 2017. 
Bestyrelsen opfordrer til at I deltager i generalforsamlingen, og møder op for at hilse på, samt for at høre om hvad 
der rører sig i foreningen. Hvis der er spørgsmål, vil bestyrelsen forsøge at besvare dem så godt de kan, og er der 
kommentarer til driften eller visioner for fremtiden opfordres I også til at dele det med de øvrige medlemmer. 
Foreningen kan kun blive bedre gennem medlemmernes aktive engagement. 
 
Gennem det meste af vinteren har der været gang i etablering af fibernet i hele Thorupstrand, incl. 
sommerhusområdet. Vi skal minde om, at er mulighed for at få lagt gratis fiber ind i alle sommerhuse mod en 
bindingsperiode på kun 6 måneder. Priser og detaljer om installation kan man få ved at henvende sig til Altibox, tlf 
70300600.  
Grundejerforeningen får et tilskud fra Altibox på 200 kr for hvert medlem de laver en aftale med. 
Nedgravning af kabler i vores område er tæt på at være afsluttet, men der er stadig mulighed for gratis tilslutning 
ved tilmelding hos Altibox. 
 
Så har der netop været afholdt bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen, hvor de løbende sager er blevet 
diskuteret, ligesom oplægget til generalforsamlingen blev drøftet. Referatet kan ses på hjemmesiden. 
 
Vel mødt den 26/3 kl. 10. 
  
På bestyrelsens vegne 
Peter Busch 

 

http://www.thorupstrandøst.dk/

