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Referat fra bestyrelsesmødet ved Kristian, Færgegårdvej 59 
 

Tirsdag d. 5. April 2022 kl. 19:00-21:00 
 
Mødedeltagere:  Kristian Madsen (KMA)  

  Thomas Duholm Marcher (TDM) 

Bjarne Storm Rasmussen (BSR) 

Jan Laursen (JL) 

Henrik Poulsen (HP)  

Preven Svendsen (PS) 

Henrik Mølgaard Jørgensen (HMJ) 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 11.01.2022 
2. Konstituering af bestyrelse 
3. Opfølgning på generalforsamlingen den 11. marts 2022 
4. Status grønne arealer 

• Behandling af ansøgning omkring tilskud til plantning af træer Færgegårdvej 49 – 69 

• Fastlæggelse af oprydningsdag 
5. Status på økonomi 
6. Status ny webredaktør til grundejerforenings hjemmeside oplæg fra Ib 
7. Eventuel herunder fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
AD 1) Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 11.01.2022 
Ingen bemærkninger – referat underskrevet. 
 
 
 
AD2 ) Konstituering af bestyrelse 
Formand    Thomas Duholm Marcher 
Næstformand/ Web  Henrik Mølgaard Jørgensen 
Kasserer    Henrik Poulsen 
Grønne arealer  Bjarne Storm Rasmussen 
Legepladser   Jan Laursen 
 
Suppleanter   Preben Svendsen 
    Kristian Madsen 
 
Thomas Duholm Marcher bliver ny formand for Stribgaardens grundejerforening. Kristian Madsen hjælper ny formand 
igang ved bl.a. at lave næste nyhedsbrev. Henrik Mølgaard Jørgensen træder ind i bestyrelsen. 
Kristian Madsen samt Preben Svendsen vil fremover kun deltage i bestyrelsesmøder efter behov og dermed ikke fast. 
 
Bestyrelsens medlemmer takkede den afgående formand for mange års god og tro tjeneste i grundejerforeningen. 
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AD 3) Opfølgning på generalforsamlingen den 11. marts 2022 
 
Der bliver indledningsvis resumeret omkring emner, der kom op på generalforsamlingen heriblandt: 
 
 
Vedtægter 
 
Vedtægterne blev diskuteret på generalforsamlingen og på dette grundlag har bestyrelsen valgt at gennemgå 
vedtægterne med fokus på ændringsforslag, der givet øget transparans.  
 
 
Fodgængerovergang v/ Brugsen 
 
Dette punkt kom dels også op som resultat af en fornyet debat på Facebook gruppen: ”Strib Perlen”, hvor flere påpeger, 
at fodgængerovergangen ønskes gjort mere sikker bl.a. med øget belysning. 
 
Bestyrelsen tager fat på Middelfart kommune for at presse på for dette. 
 
 
Beplantning  
 
Der publiceres et regelsæt for hvordan den budgetterede sum på 8.000 kr. til beplantning af træer på vænger skal 
fordeles. Der er aftalt følgende regler: 

a. Regelsæt i forbindelse med søgning af træer 
i. Vænger skal selv være enige omkring beplantning på vænger. 

ii. Der skal laves en anbefaling til nyhedsbrev samt general anbefaling. 
1. Der er samlet budget til 8.000 kr. Der ydes 500 kr i tilskud per træ - max 4000 kr per 

vænge. 
2. Først til mølle princip. Hvis årets budget ikke bruges - overføres puljen ikke til næste 

år.  
3. Hvis efterspørgsel overstiger budget beløb -> Så er der venteliste (forventes 

offentliggjort/ administreret på hjemmeside). 
4. Birketræer frarådes (grundet højde +  pollen) 
5. Man står selv for plantning. 

 
 
AD 4) Status – Grønne arealer 
 
Kort status gives af Bjarne. 
 
Grønne arealer 
Der diskuteres projekter, der kan øge biodiversiteten, hvilket også var en ønske (forslag) på generalforsamlingen. 
Dette bliver et mere eller mindre fast punkt fremadrettet. Der tales bl.a. om at reducere græsslåning på kælkebakken 
henover sommeren, men stadig slå inden vinter, så området stadig kan anvendes til kælkebakke. 
 
Det besluttes også, at der undersøges nærmere omkring regler for at få støtte til yderligere tiltag for at øge 
biodiversiteten. 
 
Også igangværende tiltag ved Røjlemosevej vendes - bl.a. tiltaget med blomsterpark. Der vil blive udsendt status 
omkring tiltagene i næste nyhedsbrev. 
 
 
Legeplads 
Kort status fra Jan. 
 
Der aftales oprydningsdag Lørdag d. 21. Maj kl. 10:00 med oprydning af arealer samt renovering af legepladser med 
efterfølgende hygge. 
 
Forud for dagen indkøbes: 

• Nyt Volleyballnet 

• 2 Winther gravkøer til sandkasser. 
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AD 5) Status økonomi 
 
Kort status ved Henrik Poulsen. 
 

• Indenfor kort tid skal girokort sendes ud. Dette forventes gjort omkring 1. Maj med en betalingsfrist på 30 dage. 
 

• Aftale mellem Grundejerforening samt Kristian Madsen underskrives på forbrug af EL til hegnet på engen. 
 

• Det aftales at hjemmesiden skal opdateres med oplysninger omkring kontingent. 
 
 
AD 6) Status Web/ hjemmeside 
 
Henrik Mølgaard Jørgensen er webmaster men stadig med stor hjælp fra Ib Møller Hansen. 
Ib har lavet mange fine tiltag på hjemmesiden og denne får øget fokus fremover - bl.a. kommer manglende referater op. 
 
På generalforsamlingen blev det vurderet, at det kunne være favorabelt med en Facebook side til Grundejerforeningen, 
dels for at få mere dialog igang og dels for at styrke foreningens sammenhold. Denne side er nu en realitet og det blev 
besluttet at lave et opslag på Facebook gruppen: ”Strib Perlen” med invitation for Grundejerforeningen medlemmer. 
 
Det foreslås, at der kan laves et lille event (inviteres via Facebook til fåreklipningsdag – møntet på bl.a. børn). Peter (der 
står for dyrehold på engen) vil lave et opslag på facebook med en dato. Grundejerforeningen vil sørge for en sodavand. 
 
Der er et igangværende projekt med at opsætte tavler ved Engen, der beskriver naturen samt dyreholdet – dels med 
korte tekster på tavlerne og dels med en QR kode, der refererer til hjemmesiden, hvor der kan hentes flere informationer 
på hjemmesiden. Tavlerne forventes til 21. Maj (Oprydningsdag). 
 
 
AD 7) Eventuelt herunder fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 
 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 14-06-2022 hos Thomas. 
 
Øvrige opgaver: 

• Henrik P. Sørger for ændringer af prokura regler (godkendelsesproces – Thomas indsættes istedet for Kristian) 
Henrik J. Skal ændre hjemmeside til at afspejle ny bestyrelse samt ændre mail til formanden. 


