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Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 

 
Sted: Sognegården, Strib 

 

Tid: 4. marts 2011, kl. 19.30 

 

Fremmødte: 57 stemmeberettigede fordelt på 32 parceller 

 

 

 

DAGSORDEN 

 
1. Valg af dirigent: Kai Have blev enstemmigt valgt. Dirigenten kunne 

konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. Det blev påpeget, at 

budgettet fremover skal fremsendes sammen med indbydelsen. 

 

2. Formandens beretning:  

 

 Nancy Andersen gennemgik legepladsundersøgelsen, der blev foretaget 

sidste år. Der var et stort flertal for at bevare legepladserne men også 

samtidig et nej til at bruge flere midler til forbedringer. Undersøgelsen 

er i øvrigt lagt ud på foreningens hjemmeside. 

 Herforuden gennemgik formanden baggrunden for at lave beach volley 

banen på legepladsen ved Færgegårdvej. Der blev brugt meget frivillig 

arbejdskraft, hvorfor investeringen er blevet holdt på et rimeligt niveau. 

Ser ud til at den bliver brugt flittigt, og samtidig er den relativ billig og 

vedligeholde. 

 Oprydningsdagen den 10. april var en succes med mange deltagere. 

Bl.a. fik man fjernet tarzan banen ved Færgegårdvej.  

 Sct. Hans aften blev ikke den store succes, da man havde svært ved at få 

tændt bålet. Måske det bliver bedre i år. 

 Træfældning mm forløber generelt godt, men det er et stort og 

fortløbende arbejde, som de mange frivillige skal have stor tak for. 

 Peter Kristiansen kunne kort supplere omkring beach volley og engen 

 Bjarne Storm Rasmussen gennemgik herefter arbejdet med de grønne 

områder. Jan Laursen og Bjarne S. Rasmussen vil fremover tage sig af 
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den ”lette” oprydning, medens træfældnings laug’et tager sig af de 

større opgaver. Alt forløber godt i forhold til planen. Kommunen vil i 

øvrigt sørge for, at dammen bliver renset i år. M.h.t. maskinparken må 

man forvente visse investeringer, da den generelt er noget nedslidt. 

    

       2b. Kommentarer til beretningen: 

 

 Lasse Rasmussen påpegede, at man skal huske og forhånds informere 

beboerne i de områder, hvor der er planlagt træfældning. I øvrigt bør 

man lade egetræerne stå ubeskåret på Stribgård vej. 

 Herudover kom der kun få kommentarer, bl.a. om snerydning. 

Kommunen har nedprioriteret rydning på vængerne til absolut 

minimum. Det er ikke foreningens opgave og sørge for det. De enkelte 

parceller må evt. selv lave aftaler omkring snerydning. 

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

3. Regnskabet: 

 

 Alle poster stort set holdt på budget. Et lille overskud på kr. 2.700 og en 

formue på kr. 73.992. 

 Udgifter til forsikring dækker lovpligtig ansvarsforsikring på legepladser, til 

traktor mm 

 Godkendt enstemmigt 

 

 

4. Indkomne forslag: 

 Ingen 

 

5. Budget og kontingent 2010: 

 

 

 Bestyrelsens forslag til budget blev vedtaget med stort flertal, idet kun 3 

stemte imod. Ændringsforslag til kontingent fremsat af  Varny Snejbjerg: 

”Det foreslås, at kontingentet sænkes til kr. 770”. Ændringsforslaget blev 

nedstemt da kun 13 stemte for, hvorefter bestyrelsens forslag til kontingent 

blev vedtaget. 
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 Det årlige kontingent er derfor stadig kr. 1.000. 

 

       

6. Valg til bestyrelsen; suppleanter og revisorer: 

 

 Genvalgt til bestyrelsen blev: Nancy Andersen og Ole Møller 

 Nyvalgte i stedet for Peter Kristiansen blev: Kenneth Jelling. 

 Suppleanter: Karin Rasmussen og Preben Svendsen (1.suppleant) 

 Genvalg til revisorerne: Kurt Dahl og Kristian Madsen. Varny Snejbjerg 

valgt til revisorsuppleant 

 

 

 

Den nye bestyrelse består herefter af: 

 

 Nancy Andersen: Færgegårdvej 69  

 Ole Møller: Færgegårdvej 23 

 Kenneth Jelling: Stribgårdvej 49 

 Vini Rask-Larsen: Færgegårdvej 67 

 Bjarne Storm Rasmussen: Færgegårdvej 3 

 

7. Eventuelt: 

 

Der blev takket for et godt bestyrelsesarbejde. Herudover blev der af Kristian 

Madsen m.fl. orienteret om antenneforeningen. Der blev herudover opfordret 

til at udvise mere agtpågivenhed med hundeefterladenskaber. 

 

 

Referatet udarbejdet af Preben Svendsen og underskrevet af Kai Have den 6. marts 

2011. 


