
Re ferat General fors amling S trib g årdens Grundej erforening

Sted: Sognegården, Strib

Tid: 3. marts 2017, kl. 19.00

Fremmødte: 40 deltagere fordelt på 2l 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:

Kristian Madsen berettede om årets aktiviteter.
Bestyrelsen konstituerede sig med Kristian Madsen som formand og

ansvarlig for kommunikation. Bjame Storm Rasmussen fortsatte som
næstformand. Lasse Munch tog posten som kasserer og Ole Møller blev
sekretær. Herudover blev det besluttet, atJan Laursen skulle tage sig af
legepladserne og Bjarne tilsvarende af de grør7ne områder.

Oprydningsdagen i april 2016 blev igen en stor succes med mange
deltagere. Dagen blev brugt effektiv og afsluttet med et hyggeligt, socialt
alrangement på Færgegårdsvej.

Middelfart Fjernvarme arbejder på at kunne tilbyde tilslutning i Strib.
Umiddelbart virker det ikke som et attraktivt økonomisk tilbud.

Den forholdsvis nye hjemmeside udarbejdet af Ib Møller Hansen virker
stadig godt. Den vil gradvis blive udbygget, når der kommer flere
indlæg. Et eksempel kunne være information om engarealet og
dyreholdene.

Der er kontakt til de lokale ejendomsmæglere for at disse i forbindelse
med salgs af huse i området ffir henvist til grundejerforeningens
hjemmeside

Engen: For at aflaste Peter og hans familie med driften, vil
grundejerforeningen fremover være behjælpelig med arbejdskraft og
økonomisk støtte tilbl.a. indhegning. Det er et stort aktiv for alle i
området og den fremtidige støtte vil kunne sikre dette i de kommende år.
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Til sidst takkede formanden bestyrelsen, træmændene samt Ib Rask og
Jan Laursen for en stor indsats i det forløbne år.

o Bjarne Storm Rasmussen orienterede om de grønne områder. 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. Der er en løbende dialog
med kommunen omkring beskæring, træfældning, bassin på engen mm. I
de kommende måneder vil kommunen selv beskære træer på Ny
Billeshavevej og andre steder. Der er etableret et fint samarbejde med
kommunen.

o Der foretages en løbende vedligeholdelse af foreningens materiel. Der er
ikke udsigt til større investeringer i2017.

o Hundeejer der lader lufter deres dyr uden snor skaber et stadig større
problem både med hensyn til affald og sikkerhed. Der arbejdes på
opsætning af skilte og mere information generelt.

o Jan Laursen og Ib Rask sørger for den kontinuerlige vedligeholdelse i
løbet af åtret.

o Jan Laursen orienterede omkring legepladserne. Der har kun været
småreparationer hen over året samt indkøb og opstilling af minimål.
2017 bliver også et roligt år desangående.

. Oprydningsdagen i 2017 bliver den 8. april

2b. Kommentarer til beretningen:

o Kun få kommentarer bl.a. omkring informationsskilte på engen.
o Alle stemte herefter for beretningen.

3. Regnskabet 2016: Blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag: Ingen

5. Budget og kontingent: Budgettet blev godkendt enstemmigt og dermed også
fastholdelse af kontingentet på kr. 1.000. Der er afsat kr. 12.500 til engen til
bl.a. ny indhegning.

6. Valg til bestyrelsen. Ole Møller og Jan Laursen blev genvalgt medens Henrik
Poulsen blev indvalgt som erstatning for Lasse Munch.



Bestyrelsen består herefter af:

. Ole Møller: Færgegitrdvej 23

. Bjarne Storm Rasmussen: Færgegårdvej 3

o Kristian Madsen: Færgegård vej 59
. Henrik Poulsen: Færgegårdvej 5

. Jan Laursen: Carl Nielsens vej 13

Suppleanter:

. Thomas Duholm March og Preben Svendsen (1. suppleant)

Revisorer:

o Varny Snejbjerg og Kurt Dahl
. Suppleant: Preben Svendsen

7. Eventuelt: Det vil være en god idd med en arbejdsdag på engen tilsvarende
oprydningsdagen. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Referatet udarbejdet af Preben Svendseq sen den 6.


