
 

 

 

 

 

 

 

Strib den 1. januar 2017 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 22. november 2016 

   
Mødedeltager: Kristian Madsen (KMA) 

  Bjarne Storm Rasmussen (BSR) 

  Jan Laursen (JL) 

  Ole Møller (OM) 

  Lasse Munch (LM)   

 

1. Underskrivelse og godkendelse af referat seneste bestyrelsesmøde den 27.09.2016 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. september 2016 blev godkendt 

 

2. Drøftelse med Solsidens Grundejerforening 

Bestyrelsen har ikke modtaget nyt fra Solsidens Grundejerforenings bestyrelse omkring Samarbejde 

eller direkte optagelsen af Solsidens Grundejerforenings medlemmer i Stribgårdens 

Grundejerforening. Optagelse vil kræve godkendelse på generalforsamlingen. Optagelse vil kræve, 

at nye medlemmer skal opfylde krav som Stribgårdens Grundejer-foreningsmedlemmer. 

 

Bestyrelsen ser dog et samarbejde som en bedre løsning end optagelse. Der indledes dialog med 

Solsidens Grundejerforenings bestyrelse, hvor der især skal drøftes vedligehold og reetablering af 

grønne arealer.  

 

Solsidens Grundejerforenings bestyrelse inviteres til en drøftelse den 11. januar 2017 ved Jan på 

Carl Nielsens Vej 13. Jan er i dialog med bestyrelsen. 

 

3. Status grønne områder 

Bjarne er i dialog med Dan fra Middelfart kommunes grønne afdeling som har oplyst, at bliver 

iværksat en beskæring af egetræer langs Billeshave Vej først i det nye år 2017. Bjarne undersøger 

prisen for brændet, hvis det kan købes direkte på stedet af Middelfart kommune.  

 

Det aftales, at der skal afholdes en besigtigelse af asketræer langs siden ved Carl Nielsens Vej med 

deltagelse af KMA, Bjarne og Jan en lørdag formiddag i december. 

 

Der skal foretages en mindre fældning af fyretræer ud imod Super Brugsen, hvor træerne hænger ud 

over græsarealet.    

 

Bjarne tager kontakt til Axel Knudsen om udskiftning af traktoren. Det er vurderingen, at traktoren 

er nødvendigt for gennemførelsen af det daglige vedligehold af de grønne arealer.  

 



Der bestille sand til sandkasser på legepladser og til petanque banen på Færgegårdvej. Sandet 

bestilles ved Uffe af Bjarne. 

 

Bjarne køber hækkeklipper med benzinmotor inden udgangen af 2016 

 

Der er behov for at få en dialog med Peter omkring dyrehold på engen. Hegnet er i dårlig stand 

langs stien ved Færgegårdvej og ind imod boligforeningen. Peter har ikke som aftalt udbygget huset 

til opstaldning af hesten udenfor. Dertil kommer, at det skal drøftes klipning af fårene. Fårene er en 

dybe som normalt selv skifter uld sommer og vinter. 

 

Peter og Laila inviteres til en snak på bestyrelsesmødet den 11. januar ved Jan. 

 

KMA kontakter boligforeningen omkring klipning af roser langs hegnet. Roserne gror langt inden 

for indhegningen, som dermed er til gene for fårenes græsning langs hegnet.   

 

4. Status legepladser 

Christian Thomasen Færgegårdvej 61 har repareret legdyret på legepladsen på Færgegårdvej. Pris 

for reparationen er kr. 400,- til materialer og maling. Det er aftalt af Christian vil reparere 

legedyrene på legepladsen på Carl Nielsens Vej i foråret 2017. 

   

5. Status regnskab herunder kontingentrestance 

Der er i alt 6 kontingentrestancer i Grundejerforeningen. Der fordeles rykker til alle som bliver 

håndbåret rundt. 

 

Den samlede status på grundejerforenings regnskab følger budgettet, der forventes et lille overskud. 

 

6. Bordet rundt 

Lasse oplyser, at han træder ud af bestyrelsen til den kommende generalforsamling. Bjarne 

kontakter Henrik på Færgegårdvej. Henrik er suppleant. 

 

7. Eventuel. Herunder fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 

Der afholdes bestyrelsesmøde onsdag den 11. januar 2017 ved Jan 

 

Ole bestiller Sognegården til generalforsamlingen fredag den 3. marts 2017 kl. 19.00.  

 

 

 

  

 

 

  

  

 


