
 
 
 
 
 
 
 
 
Strib den. 20. januar 2016 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmødet på Carl Nielsens Vej 13. Hos Jan. 
   
Tirsdag den 19.01.2016 kl.19.00 
 
Mødedeltager: Kristian Madsen (KMA)Bjarne Storm Rasmussen (BSR) 
  Jan Laursen (JL)Ole Møller (OM)Lasse Munch (LM)  
Gæster  Henrik Poulsen Preben Svendsen 
Dagsorden 
 
1. Underskrivelse og godkendelse: Ingen bemærkninger fra bestyrelsesmødet den 

8.12.2015  
 

2. Behandling af Henrik og Prebens forslag til opdatering af vedtægter. 
Vi gennemgik vedtægtsændringerne, der var nogle små justeringer, som vil blive rettet 
og sendt til kommunen til godkendelse. Kristian færdiggør dette og gør det klar til 
udsendelse sammen med indbydelsen til generalforsamlingen. Kopi til Henrik. 
 
Kort pause --- bestyrelsen fortsætter mødet alene. 

 
3. Status regnskab: Regnskabet kommer ud med et underskud på ca. 3.000 kr. Der er 

slået lidt ekstra græs langs med stamvejen. Der vil blive flyttet lidt rundt på lønnen fra 
medarbejderne så det passer med områderne. Det giver et bedre helheds billede. 
Lasse laver regnskabet færdig til revision den.10. feb. hos Lasse kl. 19.30 
Derefter til Ole til dias Schou et. Indkøb af hækklipper og en motorsav blev godkendt. 
Traktoren kører fint endnu!!. 

 
4. Status grønne områder. Udtydning af skoven ved Brugsen påbegyndes. Birketræ for 

enden af Stribgårdvej fældes. Udvalget er gået i vinter hi. 
 

5. Status legepladser. Ingen bemærkninger. Der kommer noget på hjemmesiden om 
legepladser. 
 

6. Bordet rundt: Et link til de forskellige ejendoms mæglere med vores hjemmeside vil 
være en god ide, som fortæller fint om området. 

 
7. Generalforsamling den 4. marts 2016 KL. 19.00 



 
På valg: Bjarne (modtager genvalg).  
              Kristian (modtager genvalg). 

 
Ole laver dias i Publisher og rundsender den når der er nyt. 
Ole forslår hvis der er ting vi har glemt eller skal have drøftet mailer vi bare rundt. 
Ole indkøber vin til dirigent referent samt web master. 
Ole sørger for lidt fyrfadslys samt en lille blomst på vært bord. Jeg tager derop dagen 
før for at lige tjekke efter, hvad ser findes.  

 
Vi møder mindst en time før. Vi får en dame i køkkenet så vi ikke skal stå derude hele 
tilden. Pølsebord fra Brugsen Jan-Bjarne ordner det ,samt kaffe – the og hvad dertil 
hører. Ole køber kun vin – øl- sodavand – dansk vand. Ole køre det hele op til 
Sognegården i Brugsens bil. Ole henter nøgle. 

 
8. Eventuel. Bestyrelsesmøde: Lille møde hos Kristian Mandag den.29. februar kl.19.30 
                      Færdig planlægning af generalforsamlingen. Gennemgang af evt. indkomne 
                      Forslag. Hjemmesiden er godt besøgt spred det til dem I stæffer.  
      

Ref.: Ole M. 
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