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Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 

 
Sted: Sognegården, Strib 

 

Tid: 9. marts 2012, kl. 19.30 

 

Fremmødte: 55 stemmeberettigede fordelt på 33 parceller 

 

 

 

DAGSORDEN 

 
1. Valg af dirigent: Kai Have blev enstemmigt valgt. Dirigenten kunne 

konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og at budgettet som 

foreskrevet var fremsendt sammen med indbydelsen. Stemmetællere blev 

Gunner Hansen, Gert Hansen og Varny Snejbjerg. 

 

2. Formandens beretning:  

 

 Nancy Andersen kunne berette om stor aktivitet hele året omkring 

træfældning på foreningens område. Oprydningsdagen den 9. april var 

kendetegnet ved et stort fremmøde. Så stort at man også nåede at rydde 

op på begge legepladser. Som noget nyt blev der lavet en pilehytte ved 

Færgegårdvej. Den har været til stor gavn hele året, men desværre har 

der efterfølgende været hærværk og det står lidt hen i det uvisse, om den 

vil blive genopbygget. 

 Petanque banen har fået ny stenmel belægning, og boldbanerne er blevet 

renoveret med nye net mm. Man forsøger at give de to legepladser 

individuelt præg, så der er forskel på Carl Nielsens vej og Færgegårdvej 

legepladserne. 

 Store legedag i efteråret blev aflyst på grund af manglende tilslutning 

 M.h.t. andedammen ved Brugsen er der desværre endnu ikke sat 

initiativer i gang fra kommunens side p.gr.a. manglende midler 
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 Græsrabatten ved Ny Billeshavevej hører under kommunens domæne og 

desværre har der indtil nu kun været mulighed for at slå den 2 gange 

årligt 

 Nancy takkede endnu en gang for godt arbejde i bestyrelsen og for den 

indsats som træfældnings laug ’et har ydet. 

 

 

 

 Kenneth Jelling gennemgik årets initiativer på legepladserne. Man har 

forsøgt med de til rådighed havende midler at vedligeholde begge 

legepladser så godt som muligt. Det lysner og i løbet af det kommende 

år forventes det, at det meste er ordnet. Nye redskaber bliver der dog 

ikke tale om, da budgettet også i 2012 er lavt. Pilehytten vil man forsøge 

at genetablere i løbet af året. Den har været en stor succes, og håbet er, at 

beboerne vil være med til at beskytte den. 

 Bjarne Rasmussen berettede om træfældnings laug’ets arbejde. 

Besætningen består af 2 faste samt 8-10 personer med motorsave mm. 

Det er ulønnet arbejde mod at træet fordeles gratis mellem deltagerne. 

Foreningen betaler selvfølgelig for olie, benzin mm. Der foretages 

løbende beskæring ved alle foreningens arealer og herudover mere 

intensiv oprydning ved f.eks. Stribgårdvej. Egetræerne op ad Ny 

Billeshavevej tilhører kommunen, der desværre ikke bruger ressourcer 

på beskæring. Bjarne understregede, at der fremover ikke bliver fældet 

op mod parceller uden ejerens viden og involvering. 

 

 

    

       2b. Kommentarer til beretningen: 

 

 Det er stadig et stort problem med efterladenskaber fra hunde og 

andet, hvorfor der blev opfordret til opsætning af flere affaldsspande 

evt. via kommunen. En anden mulighed er skiltning rundt om på 

arealerne. 

 Den tidligere omtalte sti over engen til det nye boligområde blev 

diskuteret. Umiddelbart vil det dog skabe store problemer i forhold til 

dyrene på engen. Man afventer evt. henvendelse fra boligforeningen. 
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 Dammen blev endnu en gang diskuteret. Det opfordres til, at der endnu 

en gang tages kontakt til kommunen. Bjarne mente dog, at 

kommunens plan for dammen er lige på trapperne. 

 M.h.t. træfældning var der for og imod alt for meget oprydning. Der 

skal også være underskov og muligheder for fauna og dyr.  

 

 

 Der var en vis opposition mod at lave skoven ved Stribgårdvej om til 

cykelbane eller lignende. Dette punkt blev senere diskuteret under 

indkomne forslag.  

 Alle indlæg vil blive inddraget i bestyrelsens fremtidige arbejde 

 Lasse Rasmussen var meget kritisk over for fældning af træ på 

grundejerforeningens arealer. 

 

 

 

Beretningen blev vedtaget med overvældende flertal og ingen stemte imod. 

 

3. Regnskabet: 

 

 Der har været en lille udgiftsoverskridelse, men det er blevet dækket ind af 

erstatning på engen fra kommunen. Hele året er endt med et pænt overskud 

på kr. 15.706 og en formue på kr. 89.676. 

 Godkendt enstemmigt 

 

 

4. Indkomne forslag: 

 

 Betaling af træ fældet på grundejerforeningens arealer. Stillet af Lasse 

Rasmussen, Stribgårdvej 14 

 Overvågning af området i forhold til indbrud mm. Lasse Rasmussen 

 ”skoven” på Stribgårdvej bliver lavet til fredsskov, så den ikke kan fældes. 

Stillet af Jan Knudsen, Stribgårdvej 39 

 Der opsættes overvågningskameraer og skiltning ved fællesvejene. Jan 

Knudsen 

 

De to forslag om overvågning blev herefter behandlet under et. Forslaget blev 

herefter ændret til: bestyrelsen finder ud af, hvilke rammer, det kan foregå under og 
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under hensyntagen til lovgivningen på området. Man tager samtidig kontakt til HC 

Lumbys vej for at høre om deres erfaringer. Ændringsforslaget blev vedtaget med 

stort flertal. 4 stemte imod og en undlod at stemme. 

 

M.h.t. betaling af træ blev der efter en heftig debat skredet til afstemning, og her var 

der et stort flertal (47) imod forslaget. 2 stemte for og 6 undlod. Forslaget er hermed 

nedstemt. 

 

Diskussionen omkring ”fredsskov” var også grundig og til tider følelsesladet. 

Forslagsstiller ændrede teksten til: ”Skoven på Stribgårdvej forbliver uforandret. Hvis 

træer fældes, genplantes i samme omfang. Man rydder ikke skov/underskov for at 

etablere baner og stier. Der skal selvfølgelig stadig kunne beskæres i det omfang, det 

er nødvendigt for at holde stier og veje fri.” 

 

Forslaget blev nedstemt med 43 imod, 3 for og 9 stemmer hverken for eller imod. 

 

Bestyrelsen har noteret sig stemningen i foreningen, og vil tage hensyn til dette i det 

videre arbejde. 

 

 

 

 

5. Budget og kontingent 2012: 

 

 

 Bestyrelsens forslag til budget blev vedtaget med stort flertal, idet kun 

1stemte imod.  

 

 Det årlige kontingent er derfor stadig kr. 1.000, idet kun 2 stemte imod og 2 

undlod at stemme. 

 

    

6. Valg til bestyrelsen; suppleanter og revisorer: 

 

 Genvalgt til bestyrelsen blev: Vini Rask-Larsen og Bjarne Storm 

Rasmussen 

 Suppleanter: Karin Rasmussen og Preben Svendsen (1.suppleant) 
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 Genvalg til revisor Kristian Madsen og nyvalg til Mogens Juul. Varny 

Snejbjerg valgt til revisorsuppleant 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

 

 Nancy Andersen: Færgegårdvej 69  

 Ole Møller: Færgegårdvej 23 

 Kenneth Jelling: Stribgårdvej 49 

 Vini Rask-Larsen: Færgegårdvej 67 

 Bjarne Storm Rasmussen: Færgegårdvej 3 

 

7. Eventuelt: 

 

Der blev opfordret til, at medlemmerne fremover kommer med flere forslag til 

generalforsamlingen. Endelig var der en debat omkring flis. Hvis der er 

frivillige nok, kan foreningen evt. selv sørge for det i stedet for at betale for 

bortskafning. 

 

 

Referatet udarbejdet af Preben Svendsen og underskrevet af Kai Have den 10. marts 

2012. 


