
 
 
 
 
 
 
 
 
Strib den. 28. september 2016 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmødet på Færgegårdvej 23. hos Ole 
   
Tirsdag den 27.9.2016 kl.19.00 
 
Mødedeltager: Kristian Madsen (KMA)Bjarne Storm Rasmussen (BSR) 
  Jan Laursen (JL)Ole Møller (OM)Lasse Munch (LM)  
   
Dagsorden 
 
1. Underskrivelse og godkendelse: Ingen bemærkninger fra bestyrelsesmødet den 

8.6.2016 da det var et meget kort bestyrelsesmøde med efterfølgende sammenkomst. 
 

2. Status grønne områder: Jan og Bjarne har været rundt med den nye græsslåer Uffe 
Klinkby. Enighed at han slår de vandrette arealer og Ib tager sig at forhøjningerne. Det 
er stort set samme aftale som den vi havde med Bente. Træerne fra viadukten til 
kælkebakken skal måske hav fjernet hver anden. Jan - Kristian - Bjarne finder en dag 
hvor de finder ud af hvad der skal fjernes. Vi kan ikke selv skære dem ned, men prisen 
for at få dem ned er 2.200 kr. + moms. Det er kun fældningen resten ordner 
træfældningsholdene, vi lægger op til at de også skal samle det overskydende i en stak 
så vi kan komme af med det. 
Den selvsåede beplantning ved dammen som hindre udsyn skal vi holde lidt øje med, 
Hvis den hindre udsyn skal det fældes. 
Brugsens trekant skal der gøre noget ved (vi er begyndt) udtynding på krævet. 
Kristian skriver et indlæg til hjemmesiden om et nyt træfældningshold. 
Ved arbejdet med buskrydder, har vi kastet nogle sten mod en bilrude. 
navnet var Birgit Nedergård. Lasse / Jan tager hold om sagen 

3. Status legepladser: Vippedyr ødelagt. Chr.B spørges om han vil lave den. 
Vi mangler sand på legepladserne 5m2 til færgegårdvej. 2 m2 til Carl Nielsens vej. 
til foråret vedtaget. Nettet skal ned Ole vil gøre det. Til næstemøde skal vi have en 
snak om engen med Peter og Laial om engen. Kristian sørger for indbydelse. 
 

4. Status regnskab: 10 medlemmer som ikke har betalt. Vi går ud med dem personligt 
fordelt mellem Kristian og Ole. Regnskabet ser fint. Vi holder buget sammenlagt. 

5. Bordet rundt: Strib Lokaludvalg har fremsat nogle ønsker. 
1. Flytning af vejskilt med Strib ud før Rema. Vi mente at det ikke duer. 
2. Rundkørsel ved brugsen dårlig ide, medes et lyskryds måske var bedre. 



      Ib Møllers arbejde med hjemmesiden bør honoreres på en eller anden vis. Inviteres til   
jul m.m. 
      Alle ejendomsmægler skal have em mail om vore hjemmesider, hvor alt stå hvad de 
har brug for. 
Forespørgsel fra Solsiden om indlemning i vores forening: Jan- Kristian arbejder med 
sagen. En stor betingelse er at de får ryddet op i deres område. 
Udlevering af vin. Kristian tager Færgegårdvej 79. Ole Tager Stribgårdvej 65 og Olesens 
hus på Færgegårdvej. 
Næste møde hos Lasse den 22. november kl. 19.00 og solsiden kl. 20.00 
Ref.; Ole M. 
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