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Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 

 
Sted: Sognegården, Strib 

 

Tid: 7. marts 2014, kl. 19.00 

 

Fremmødte: 39 stemmeberettigede fordelt på 23 parceller 

 

 

 

DAGSORDEN 

 
1. Valg af dirigent: Henrik Poulsen blev enstemmigt valgt. Dirigenten kunne 

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

foreskrevet var fremsendt sammen med indbydelsen.  

 

2. Formandens beretning:  

 

 Nancy Andersen berettede om årets aktiviteter.  

 Tyveri og nabohjælp: uddelt materiale til husstandene om nabohjælp.dk. 

 Dammen ved Brugsen: Oprensning foretaget af kommunen sidste år og i 

stor udstrækning for kommunens penge. Området ovenfor er nu lukket 

for dyr og det er samtidig beplantet. 

 Oprydningsdag den 13. april 2013: 28 fremmødte der havde en god dag. 

 Engen: kommunen bevilligede penge til udsigtspunktet til bænk mm. 

 Oktober stormen gik lidt ud over området, bl.a. et legehus på Carl 

Nielsens Vej. Det er nu ordnet og der er ryddet op. 

 Børnehaven: der blev indgivet klage til kommunen omkring salg og 

etablering af 3 boliger på grunden. Kommunen har selv ændret servitut 

på grunden, så det ikke forhindrer den nye udnyttelse. Det kan man gøre, 

fordi man selv ejer grunden. Ifølge bestyrelsen er beboerne omkring 

børnehaven uenige omkring kommunens initiativ, hvorfor det kan være 

svært for grundejerforeningen at have en bestemt holdning til projektet. 

Alligevel er der indsendt en indsigelse fra foreningen. På nuværende 

tidspunkt er sagen ikke afgjort. 

 Ib Rask er ny gartner sammen med Jan Laursen. 
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 Kenneth Jelling orienterede om initiativer på legepladserne: I april var der 

oprydningsdag. Vippe på Carl Nielsens Vej blev repareret og ekstra jord 

på Færgegårdvej tilført efter oprensning. Generelt blev legepladserne 

ført up-to-date. I år er det planen at renovere barsketball banen på Carl 

Nielsens Vej og etablere en ny på Færgegårdvej. 

 

 Bjarne Storm Rasmussen orienterede om de grønne områder. Nabohjælp 

skilte er sat op efter gældende regler. Der er brugt ca. kr. 10.000 til bord 

mm på udsigtspunktet ved dammen. Det meste er betalt af kommunen 

medens resten er betalt af foreningen. Affalds spandene bruges meget og 

tømmes regelmæssigt. Man fortsætter med at købe græsslåning hos 

nuværende leverandør. Endelig er det besluttet at foreningen fortsætter 

med at slå området op ad Ny Billeshave vej som supplement til 

kommunens egen slåning. Genplantning ikke helt gennemført som 

planlagt i 2013, men det vil man forsøge at efterkomme i år. 

 

 

 Nancy takkede endnu en gang for godt arbejde i bestyrelsen. 

 

  

        

      2b. Kommentarer til beretningen: 

 Rosenbuske op ad Ny Billeshavevej: Det er kommunens opgave, men da 

de ikke gøre noget ved sagen, er det op til den enkelte parcel, om man 

selv vil holde det nede. 

 Der henstilles til, at den enkelte husejer selv rydder op ved egen matrikel 

og gerne også på tilstødende vej. 

 Foreningen blev gjort opmærksom på, at vejene snart trænger til 

vedligeholdelse, hvis der ikke skal opstå store problemer fremover med 

huller mm. Der opfordres til henvendelse til kommunen desangående. 

 Det er for dårligt, at kommunen bare kan slette en servitut på grunden, 

hvor børnehaven ligger. Det bør noteres overfor myndighederne. 

 Det kunne være en god idé med street fodbold/håndbold mål på 

legepladserne 

 Der bør overvejes udarbejdelse af en 5 års plan for 

rydning/vedligeholdelse af de grønne områder. Måske skulle man 

invitere en ekspert med til at vurdere, hvad der kan beskæres, fældes og 

plantes. 
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 Er det muligt at kommunen kan overtales til at feje stierne i stedet for 

vejene? 

 Husk at haveaffald fra egen parcel ikke må efterlades på foreningens 

arealer 

 

Beretningen blev vedtaget med overvældende flertal, idet ingen stemte imod. 

 

3. Regnskabet: 

 

 Der er brugt lidt mere end budgetteret for året 2013, hvilket især skyldes 

ekstra udgifter efter stormen samt til engen.  

 Godkendt enstemmigt 

 

 

4. Indkomne forslag: Ingen 

 
 

 

 

5. Budget og kontingent 2014: 

 

 

 Bestyrelsens forslag til budget blev vedtaget enstemmigt.  

 

 Det årlige kontingent er derfor stadig kr. 1.000 

 

    

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) 

 Genvalg til revisor Kristian Madsen og Mogens Juul. Varny Snejbjerg valgt 

til revisorsuppleant 
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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:  

 

 Det blev foreslået at foreningen skal hilse alle nye beboere velkommen med 

en blomst eller flaske vin eller lignende 

 Det kunne være en idé at oprette et lokalråd bestående af medlemmer fra 

hvert vænge. Opgaven for rådet skulle være at lave en eller flere fælles 

aktiviteter årligt for alle beboere i området 

 

 

Referatet udarbejdet af Preben Svendsen og underskrevet af Henrik Poulsen den 9. 

marts 2014. 


