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Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 

 
Sted: Sognegården, Strib 

 

Tid: 20. marts 2015, kl. 19.00 

 

Fremmødte: 38 stemmeberettigede fordelt på 22 parceller 

 

 

 

DAGSORDEN 

 
1. Valg af dirigent: Henrik Poulsen blev enstemmigt valgt. Dirigenten kunne 

konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og at budgettet som 

foreskrevet var fremsendt sammen med indbydelsen.  

  

2. Formandens beretning:  

 

 Nancy Andersen berettede om årets aktiviteter.  

 Oprydningsdag den 12. april 2014: Færre fremmødte end normalt, men til 

gengæld var der ikke så meget at rydde op som tidligere. 

 Der er lavet kontrakt med ny entreprenør på græsslåning (Have & Skov) 

og det forløber meget tilfredsstillende. 

 Ny Billeshavevej: Kommunen er stadig meget karrig m.h.t. græsslåning. 

Først efter flere opkald bliver det gjort. Der vil blive en kraftigere 

opfølgning fremover. 

 Nye investeringer: Plæneklipper, hækklipper mm 

 Udlejnings parcel ved den tidligere børnehave: Bestyrelsen følger 

udviklingen nøje, men i bund og grund er løbet kørt. 

 Lejepladserne: der foretages en løbende vedligeholdelse på begge 

legepladser. 

 Egetræerne ved Stribgård vej og Færgegård vej skaber stadig større 

problemer, men desværre er det kommunens træer. Der er sendt to breve 

til kommunen desangående og det bliver nu taget op i et politisk udvalg. 

Bestyrelsen følger op. 
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 Til sidst takkede formanden bestyrelsen, træmændene samt Ib Rask og 

Jan Laursen for en stor indsats i det forløbne år. Endelig takkede hun 

selv af efter 8 år i bestyrelsen. 

 

 

 Bjarne Storm Rasmussen orienterede om de grønne områder og 

legepladserne. Der foretages en løbende oprydning og vedligeholdelse af 

alle områder. Foreningen betaler for at kommunens områder også holdes 

m.h.t. græsslåning. Det er dog et mindre beløb årligt. 

 Det grønne område ved Røjlemose vej skal graves op i forbindelse med 

nedgravning af nye rør og brønde (ved tranformater stationen).  

Kommunen står for arbejdet og betaler foreningen næsten kr. 10.000 

som kompensation. 

 Bjarne og Ole Møller takkede Nancy for en stor indsats i foreningen. 

 

  

        

      2b. Kommentarer til beretningen: 

 

 Engen: Bestyrelsen bør have en holdning til hvor mange dyr, der kan være på 

området. Der har været klage fra en beboer og på den baggrund har Dyrenes 

Beskyttelse været forbi for at kigge på forholdene. Udover for lidt strøelse 

havde man ingen kommentarer. 

 Hvorfor er græsslåningsentreprenøren skiftet: På grund af for dårligt arbejde af 

den tidligere leverandør. 

 Ny Billeshave vej: bedst at slå græsset om foråret i forbindelse med 

mælkebøtternes blomstring 

 Alle stemte herefter for beretningen. 

 

3. Regnskabet 2014: Blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Indkomne forslag: Ingen 

 

 

5. Budget og kontingent: Budgettet blev godkendt enstemmigt og dermed også 

fastholdelse at kontingentet på kr. 1.000 

 

6. Valg til bestyrelsen. 
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På selve Generalforsamlingen blev det meddelt, at kasserer Vini Rask-Larsen 

netop er flyttet fra området og derfor ikke længere kan sidde i bestyrelsen. Med 

afsæt i vedtægternes bestemmelserne om, at bestyrelsen selv konstituerer sig 

på alle poster og bestemmelsen om forskudt valg af formand og kasserer, samt 

at suppleanterne ikke havde haft mulighed for – eller har ønske om - at 

indtræde, besluttede Generalforsamlingen ekstraordinært på forslag fra 

dirigenten og med støtte fra bestyrelsen at foretage valg af 3 nye medlemmer.  

Der blev hos en af generalforsamlingens deltagere udtrykt tvivl om 

procedurens overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det var dirigentens 

opfattelse, at proceduren om end begrundet i lidt usædvanlige forhold ikke var 

i strid med vedtægterne og i øvrigt ville give den nyvalgte bestyrelse de mest 

optimale muligheder for en konstituering i et år, hvor både formand og 

kasserer således udtræder, i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser 

herom. 

 

Ole Møller blev genvalgt og nyvalgt blev: Kristian Madsen, Jan Laursen og 

Lasse Munck. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

 

 Ole Møller: Færgegårdvej 23 

 Bjarne Storm Rasmussen: Færgegårdvej 3 

 Kristian Madsen: Færgegård vej 59 

 Lasse Munch: Carl Nielsens vej 27 

 Jan Laursen: Carl Nielsens vej 13 

 

Suppleanter: 

 

 Karin Rasmussen og Preben Svendsen (1. suppleant) 

 

Revisorer: 

 

 Varny Snejbjerg og Kurt Dahl 

 Suppleant: Preben Svendsen 

 

 

7. Eventuelt:  
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Der blev opfordret til en hurtig udmelding og dato for oprydningsdag. Med 

udgangspunkt i generalforsamlingens drøftelse under pkt. 6 gav bestyrelsen 

tilsagn om i det kommende år at foretage en gennemgang af foreningens 

vedtægter med henblik på en eventuel modernisering og justering. 

 

Ole Møller takkede Nancy for en god indsats gennem 8 år. 

 

Referatet udarbejdet af Preben Svendsen og underskrevet af Henrik Poulsen den 21. 

marts 2015. 


