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Referat af Ordinær Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2008  

Sted: Sognegården Strib 

Tid: 8. februar 2008 kl. 19.30 

Fremmødte: 46 stemmeberettigede 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent: Kai Have blev enstemmig valgt 

2. Formandens beretning: 

 Oprydningsdag april 2007 

 Sct. Hansaften april 2007 

 Legepladsrenovering Færgegårdvej: 2 gange i efteråret. Forløber som planlagt og 

billigere end forventet bl.a. på grund af mange frivillige deltagere. 

 Mange henvendelser tlforeningen gennem året. Sonnimax bebyggelsen bliver udlejet, 

da grundene ikke kan sælges. Uenighed om hvem der skal slå græs på skråningerne – 

foreningen eller kommunen. Der blev orienteret om træer og beplantning på 

fællesarealerne og hvordan det fordeler sig mellem forening og kommune. Der er 

blevet klaget over trappen ved Røjlemosevej, men foreningen har lavet en aftale med 

kommunen om til gengæld at lave en trappe fra Jacob Gadesvej og ned mod Fakta. 

Dette er dog ikke afklaret endnu.Ligeledes diskuteres det med kommunen om vem, der 

skal holde branddammen. Endelig blev der orienteret om arealet på engen, hvor der er 

opsat en låge, så det er muligt for offentligheden at komme ind på området. 

 

3. Kommentarer til beretningen: 

Uheldigt at trappen ved Røjlemosevej nedlægges mod, at lave en ny ved FAKTA. Der skal 

arbejdes for, at den fastholdes evt. ved frivillig arbejde. 

Uheldigt hvis birketræer ved boldbanen (Færgegårdvej) fældes, idet man kan få problemer 

med vand. 

Ring ikke men skriv til kommunen. Det giver bedre resultat. 

Affald fra rensning af vandløb til engen skal bortkøres, hvis muligt 

Beretning blev herefter godkendt enstemmigt. 

4. Regnskab: 

Blev gennemgået af kasserer. Resultat bedre end ventet bl.a. på grund af mindre udgifter 

til renovering af legepladser. Ingen bemærkninger til driftregnskabet. Ligeledes ingen 
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bemærkninger til status.  

Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 

 

5. Indkomne forslag: 

Alle var indkommet rettidigt 

 Foreningens kassekredit fastfryses på nuværende maximum 100.000 kr.  På hvert 

bestyrelsesmøde gennemgås regnskabet og likviditeten.  

Forslaget blev godkendt således, at maximum fastholdes indtil videre. 

 Fjernelse af birketræer mellem Jacob Gades Vej og Carl Nielsens Vej. 7 stemmer for 

forslaget, men flertal imod. Herefter gik man over til modificerede forslag 2, der 

blev vedtaget med overvældende flertal. Det betyder, at bestyrelsen herefter 

foranstalter iværksat en kraftig og radikal udtynding af birketræer på nævnte areal, 

med begyndelse og færdiggørelse senest ved udgangen af vækstsæsonen 2008. 

 Forslag 3 omkring fjernelse af træer op langs Ny Billeshavevejs højre side. 

Bestyrelsen sørger for udførelse ud fra, hvad der er mest hensigtsmæssigt. 

 Forslag 4 angående flere affaldsstativer på stierne m.m. Vedtaget at bestyrelsen 

arbejder videre med forslaget. 

 Forslag 5 vedrørende overflytning af 5000 kroner fra konto ”Legeplads renovering” 

til konto ”Grønne områder”. Behandles under punktet budget. 

6. Visioner 2008: Følgende emner fremført. 

 Legepladser: der mangler lidt færdiggørelse på Færgegårdvej, men ellers vil 2008 

blive brugt på renovering af legepladsen ved Carl Nielsens Vej. 

 Engudvalget evt. genetableres 

 Carn Nielsens Vej 1 – 7: Arealet mod Ny Billeshavevej ordnes i 2008 

 Brug for flere frivillige til træfældning. 

 Evt. hyres landskabsarkitekt til at komme med forslag til, hvordan engen og 

området op mod Sonnimax skal se ud i fremtidigt. 

Alle emner blev taget til efterretning med ros. 

7. Budget 2008: Godkendt enstemmigt med tilføjelser: Overførsel af 5.000 kr. fra ”legeplads” 

til ”træfældning / grønne områder samt ændret uændret kontingent. 

8. Fastlæggelse af kontingent: Se nedenfor 

9. Valg til bestyrelsen:  

Nancy Andersen, Peter Christiansen og Ole Møller var ikke på valg 

Mogens Juul og Keld Christensen blev genvalgt med akklamation. 

Suppleanter Arne Andersen og Åge Høj blev genvalgt. 

Revisorer Kristian Madsen og Kurt Dahl genvalgt. 

Revisorsuppleant Tove Møller genvalgt. 
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10.  Eventuelt: 

Andehuse skal ud tidligere 

Visioner skal kommunikeres i ”Grundstof” 

Ros til bestyrelsen for deres arbejde 

Problemer med retablering vedr. fibernet. Bestyrelsen bør sende brev til kommunen. 

Husk at informere på hjemmesiden 

 

Referat udarbejdet af Preben Svendsen 13. 02. 2008 

Underskrevet af: 

Dirigent Kai have og bestyrelse 

 

 

 

 


