
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet ved Ole på Færgegårdvej 23 

   
Mandag den 15.01.2018 kl.18.30 - 20.30 

 

Mødedeltager: Kristian Madsen (KMA) 

  Bjarne Storm Rasmussen (BSR) 

  Jan Laursen (JL) 

  Ole Møller (OM) (ref) 

  Henrik Poulsen (HP) 

   

 

1. Underskrivelse og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5.12.2017: 

Ingen bemærkninger  

 

2. Status regnskab 2017 og revision: 

Vi kommer ud af 2017 ud med et lille underskud. Det skyldes ekstra stubfræsning i forbindelse 

med fældning af asketræer ved stien ved Carl Nielsens Vej og bidrag til vedligehold af engen. 

Vores årlige kontingent er under pres, idet det ikke er reguleret til at kunne modvirke de 

prisstigninger vi ser på vores køb sf ydelser. Her er det især vedligehold af vores græsarealer 

som udføres af ekstern gartner. 

 

Bestyrelsen gennemfik oplæg til årsopgørelse 2017 med får justering af de enkelte posteringer, 

hvorefter bestyrelsen godkendte forslag til årsopgørelse 2017. Henrik indkalder revisorerne til 

revision af regnskab 2017 primo februar. 

 

3. Budget 2018: 

Oplæg til budget 2018 blev drøftet af bestyrelsen. Bestyrelsen forventer et lille 

budgetunderskud. Bestyrelsen foreslår, at vi bibeholder samme kontingent og dækker 

underskuddet med vores opsparing.  

 

Bestyrelsen lægger op til en drøftelse af vores økonomi på generalforsamlingen. Det skal bl.a. 

drøftes om bidrag til engen skal dækkes af kontingent eller skal financiers med brug af 

opsparing. 

 

4. Planlægning af generalforsamling 9. marts 2018 

Bestyrelsen foreslår/indstiller Else Schubring Færgegårdvej 7 som dirigent og Preben Svendsen 

Carl Nielsens Vej 6 som referent til generalforsamlingen den 9. marts 2018 i Sognegården 

 

Jan bestiller maden i Super brugsen og sørger for hjælp i køkkenet.  

 

Formanden udarbejder indbydelse som skal være færdig til trykning den 12. februar. Ole sørger 

for trykningen. Jan, Henrik og Ole sørger for omdelingen.  

 



Ole modtager tilmeldinger til generalforsamlingen på mobil 40 40 42 31 eller 

toveole@stribnet.dk med senest tilmelding den 6. marts 2018.  

 

Bestyrelsen møder i Sognegården til opstilling af borde mv. 17.30. 

 

5. Opfølgning på møde med Sparekassen 

Bjarne og Henrik har deltaget i møde med Middelfart Sparekasse omkring økonomisk støtte til 

Stribgårdens Grundejerforenings ”Engprojekt 2017”. Middelfart Sparekasse er positiv omkring et 

økonomisk bidrag. 

 

6. Drøftelse af oplæg til ansøgning til fonde ifm ”Engprojektet” 

Bestyrelsen har i løbet af 2017 arbejdet med projektet som er døbt ”Engprojekt 2017”. Formålet er 

at styrke og udvikle det kulturhistoriske 5 tdr. land engareal langs Strib landevej. Herunder 

fastholdelse dyreholdet.  Engarealet mødes af alle når man kører ind til Strib. Det er derfor 

betydende at få bundet engarealet sammen med Stribs centrale handelsplads, skole og den 

resterende del af Strib.  

 

Efter en drøftelse på den kommende generalforsamling den 9. marts er det bestyrelsens oplæg, at 

der skal søges økonomiske midler ved fonde til gennemførelse af projektet i forskellige faser. 

 

Bestyrelsen udarbejder oplæg til drøftelse på generalforsamlingen. Forslaget omdeles til alle 

sammen med indbydelse. 

 

Formanden indkalder Laila & Peter til opfølgningsmøde omkring ”Engprojektet, herunder bistand 

til forbedring af indhegning mv. i uge 5. Bjarne og jan deltager sammen med formanden i mødet 

som afholdes Færgegårdvej 59. 

 

7. Eventuel herunder fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 

Der holdes kort møde hos formanden Færgegårdvej 59 søndag den 4.marts kl.18.30, hvor dagsorden 

er drøftelse af indkommende forslag til genhandling på generalforsamlingen.. 

 

Referent Ole  
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