
 

 

 

 

 

 

 
Strib den 28. august 2018 

 
Referat fra mødet på Færgegårdvej 5 ved Henrik Poulsen 
   
Mandag den 27.08 2018 kl. 19.00 – 21.00 
 
Mødedeltager: Kristian Madsen (KMA) 
  Bjarne Storm Rasmussen (BSR) 
  Jan Laursen (JL) 
  Ole Møller (OM) 
  Henrik Poulsen (HP) 
   
Dasorden 
 
1. Underskrivelse og godkendelse af referat seneste bestyrelsesmøde den 25. marts 2018: 

Da sidste bestyrelsesmøde var et meget kort møde blev der ikke skrevet referat  
2. Oplæg til Stribgårdens Grundejerforenings privatlivspolitik: 

Vi havde en snak om indholdet, og kom til det resultat at i godkendte oplægget. Det er 
kasseren som er kontaktperson, hvis der er spørgsmål. KM kontakter vores ”hostmaster” som 
lægger Privatlivspolitikken på hjemmesiden. 

3. Status regnskab herunder kontingentopkrævning: 
Der er 3 medlemmer som endnu ikke har betalt. Udestående erstatning fra TreFor ca. 17.000 
kr. Beløbet udbetales først når der er gennemført tinglysning af transformer på 
grundejerforeningen areal.  
Opførelse af ny parcel på ”Børnehavens” grunde undersøges af Ole der tale med den nye ejer 
af grunden. Regnskab ser fint ud. 

4. Det videre arbejde med udarbejdelse af ansøgning til fonde efter råd fra fondracer ved 
Middelfart kommune: 
Mange forslag er på bordet. Fortsætte med søge fonde flere afslag. 
En snak med sparekassen om julekoncerten og penge derfra. Hvad koster set lån. Forslag om 
at sætte en indsamling på Facebook eller Strib i bevægelse Henrik -Kristian ser på det. 

5. Bordet rundt. Engen:  
Megen drøftelse omkring hvad der skal udføres dyreskjul eller hegn i hvilket tempo. Noget 
kunne vi selv lave, men det var der ikke stemning for nogen mente at der ikke kunne skaffes 
frivillige medlemmer til udførelsen. Når vi indkalder til noget er der ikke helt vild tilslutning. 
Engen dyrehold. Det var op at vende igen. Den lange snak endte i at vi skulle gå til en dyrlæge 
og snakke med ham omkring dyrevelfærd -fødevarestyrelsen ville ikke tage sig af det. Der 
indkaldes til møde med Peder snarest. 

6. Grønne områder: Jan og Bjarne gået en tur med Uffe blev enige om nogle småting. Nogle små           
      rettelser. Græsslåning er fast pris for dyrt for os i år, men prisen skal nok forventes reguleret 

næste år. 
Bjarne tager en snak med Ib om græsklipning på legepladsen på Færgegårdvej.  

 
Kommer rågerne igen har Bjarne undersøgt hvornår vi må regulere bestanden, her er det 
inden ungerne er flyvefærdig fra 1. maj til 15. juni de må skydes af jæger med salonriffel. Der 
skal dog søges tilladelse ved Naturstyrelsen  

       
7. Eventuel.  

 
Næste bestyrelsesmøde.  30 oktober kl. 1900 hos Bjarne  


