
 CVR. Nr. 35719881 

               www. Stribgaardensgrundejerforening.dk  

 

 
 
Referat fra bestyrelsesmødet på Færgegårdvej 5 
    
Tirsdag den 5.12.2017 kl.18.00 – 21.00.  
 
Deltagere:                    Kristian Madsen (KMA) 
  Bjarne Storm Rasmussen (BSR) 
  Jan Laursen (JL) 
  Ole Møller (OM) 
  Henrik Poulsen (HP)  
  Ib Møller Hansen deltager kl. 19.00 
 
1. Underskrivelse og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30.08.2017  

Godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Status regnskab. 
Vi holder budgettet næsten, for vi kommer jo lidt over. Det skyldes at træer og buske 
fældning og stubfræsning af træer og to gange vognmand. 
 

3. Status grønne områder 
Engen: Vi har en dialog med Nadia fra Middelfart Sparekasse. Hun nævnte et tilskud 
på 5.000 kr. men sagen er ikke lukket med det.  
 
Sendt ansøgning til Real Dania ingen tilbage melding endnu.  
 
Kommunen har en pulje som vi søger (Møde med kommunen aftales). Indkaldelse til et 
fondsmøde først på året.  
 
Indkalder Peter til møde først på året. 
 

4. Status legepladser 
Ok for legepladser. volleyboldnettet meget gammel og i stykker. Nyt indkøbes: 
 

5. Fastlæggelse af dato for afholdelse af generalforsamling 2018 
      Sognegården fredag den 23.feb. kl. 18.30  Er bestilt og i orden.  

 
6. Bordet rundt 

Ingen talere  
 

7. Hvad er bestyrelsen mål med hjemmesiden (Ib Møller Hansen). 
Hjemmesiden fungerer helt efter hensigten. Siden bliver flittigt besøgt. Dog kan vi ikke 
se hvem der besøger siden og hvad der bliver læst.  
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Der er implementeret et analyseværktøj til hjemmesiden og dér ser man at 
gennemsnitstiden for besøgende på siden er 14. minutter.  
 
Siden er på to år besøgt mere end 100.000 gange. Hvilket blot fortæller, at siden bliver 
fundet.  
 
Der er af Peters datter oprettet en side på facebook med navnet ”dyrene på engen”. 
Iagttages der uregelmæssigheder vedrørende dyrene på engen, tilgår der besked via 
denne facebookside til rette vedkommende. Det har givet en klart forbedret dialog og 
tone ved tilfælde, hvor der har være bemærkninger til dyrene på engen. 
 
Bestyrelsen bør være mere synlig og deltagende med indlæg på hjemmesiden.  
 
8.Eventuel herunder fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 
Næste møde den 15. jan kl. 18.30 
 
Hej Ole M 40 40 42 31  

 
 


