
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
Strib den 13. januar 2017 
 
Bestyrelsesmødet Carl Nielsens Vej 13. 
   
Tirsdag den 27.09 2016 kl.19.00 – 21.30 
 
Mødedeltager: Kristian Madsen (KMA) 
  Bjarne Storm Rasmussen (BSR) 
  Jan Laursen (JL) 
  Ole Møller (OM) 
  Lasse Munch (LM)   
                                       Gæster: Peter og Laila Christiansen (Engen) 
Dagsorden 
 
1. Dyrene på engen – dialog med Peter og Laila 

Peter havde sat 400 nye pæle i sidste år. Et lidt kraftigere hegn sættes op 
Kristian – Peter kigger på sagen. Vi prøver at finde en dag hvor vi kan hjælpe til. 
En skraldespand mere op, så man ikke smider forkerte ting på engen. 
Buskrydderen i gang omkring stenene i midten. 
 

2. Underskrivelse og godkendelse af referat seneste bestyrelsesmøde den 
22.11.2016: Ingen kommentarer 
 

3. Status grønne områder: Oprydningsdag 8 april 2017 kl. 10.00 – 14.00. Måske et 
lam til spisningen!! Men også pølser 
Stubfræsning af træerne ved stien ved tunnelen, bliver der et hul skal de fyldes 
med sand. -- Dan fra kommunen kommer MÅSKE og studser træerne på 
Billeshavevej jan – feb 2017.—Færgegårdvejens træer tyndes ud.--. Flere 
batterier til motor klipper. – Fyrtræerne ved Brugsen tyndes lidt ud.-- 

4. Status legepladser: Vippedyr renoveres løbende. ---Sand på volly banen.--- 
 

5. Status regnskab herunder kontingentrestance 2016: To medlemmer i restance 
prøver sidste gang at få pengene ind, ellers incasso. 

     Regnskabet har et pænt overskud 
 

 
6. Planlægning af generalforsamling den 3. marts kl. 19.00 i Sognegården: 

Vi mødes senest kl. 18.00 – Indkaldelse udsendes senest 11 feb. Kristian laver 
den.—Ole lave overhead.—Jan sørger for hvad der skal bruges til at lave et 
stykke franskbrød og kontakter Randi.—Ole sørger for øl – sodavand – vin m.m.-- 
Bjarne kommer med kaffen.—Tilmeldingerne sendes til Ole- toveole@stribnet.dk 
eller 40 40 42 31 og kun denne senest en uge før. Jan –Ole sørger for at gå rundt 
med indkaldelsen. 
 

7. Bordet rundt 
 

8. Eventuel. Formøde den. 27 feb. 2017  Hej Ole M 
 


