
Generalforsamling i Strandgårdsparkens grundejerforening 

REFERAT 13-03-2016 KL.12.00 MØDET BLEV AFHOLDT I FORUM FÅBORG 

 

MØDE INDKALDT AF Bestyrelsesformanden – Anette Barlebo 

REFERENT Mogens Christensen 

 

Følgende punkter blev taget op: 

PUNKT 1 Valg af dirigent 

KONKLUSIONER Leif Nielsen nr. 89 blev forslået som dirigent. 
Der var ingen der havde nogle kommentarer til dette og Leif blev valgt som dirigent. 
 
Dirigenten fastslog at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen, som så kunne sættes i gang. 

 
 

PUNKT 2 Bestyrelsens beretning for det forløbende år 

KONKLUSIONER 

Bestyrelsesformand Anette Barlebo fremlag beretningen for det foregående år. 

 

Følgende punkter blev vendt: 

- Stranden 

o Klargøring af stranden med opsætning af bro og telt. 

o Renovering af arealet hvor bådene står på blev udført. 

o Sankt Hans aften hvor der igen var et godt fremmøde. 

o Indbrud og ødelagt telt, hvor nogle bådejere fik stålet diverse ting og det ny indkøbte 

telt blev ødelagt, enten af vejeret eller drenge streger. 

o Oprydning i skovbunden og hegn ind til naboerne. 

o Anders vores havemand er der igen tegnet kontrakt med for 2016  

 

- Stier, skov og legepladsen 

o Tynde ud i træerne i skoven ved boldbanen 

o Der var desværre også udfordringer på boldbanen og i skoven. Nettene i målene blev 

ødelagt og flere gange foregik der ting i skoven, som der ikke burde. 

 

- Opråb  

o Fokus på af få klippet hæk og hegn der vender ud til stier og fortove, så alle kan 

komme forbi, uden at skulle sno. 

o Så er der stadig udfordringer med hastigheden på vores veje. Der er folk der kører for 

hurtigt og bestyrelsen har været i kontakt med kommunen vedr. problemet, men de 

kunne desværre ikke hjælpe. Så det er en sag for alle beboerne i Strandgårdsparken. 

o Så er der også udfordringer med oversigtforholdende ved cykelstien der er lavet ind til 

stamvejen og det vil kommunen gøre noget ved i løbet af året. 

 

- Øvrigt 

o Der er stadig rigtig meget brug for alt den hjælp bestyrelsen kan få fra beboerne, da 

der stadig er mange opgaver der skal løses igennem året. 

 

- Bestyrelsen 

o Der bliver i løbet af året jævnligt afholdt bestyrelsesmøder, for at få løst de 

udfordringer og opgaver der opstår. 

o Mogens i nr. 21 har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. 

o Der skal lyde en rigtig stor tak til alle der har givet en hånd med i løbet af året og til 

alle der støtte op omkring de arrangementer der har været, samt til alle der mødte op 

til generalforsamlingen.     

 

For et yderligere udførligt skriv om årets beretning, se venligst vedhæftet bilag.   

 

Indkommende kommentarer til ovennævnte: 

- Forslag til udfordringerne med juletræerne. 

o Kan man bruge en form for spyd eller lignende, bestyrelsen arbejder vider med 

forslagene 

- Beretningen blev godkendt  



  
 
 

PUNKT 3 Aflæggelse af regnskabet for 2015 

KONKLUSIONER 

 
Kasseren Niels Askjær fremlag regnskabet for 2015 
 
Regnskabet for 2016: 

- Der er kommet lidt flere indtægter ind end der var budgetteret med, mest på grund af salg af 
bænke fra legepladsen. 

- Der har været lidt flere udgifter end budgetteret, dels på grund af indbrud på stranden og højre 
udgifter ved renovering af bådepladserne. 

- Regnskabet for 2015 er underskrevet og godkendt af revisorerne og bestyrelsen 
- Regnskabet blev godkendt, der var dog en kommentarer omkring passiver og aktiver som ikke 

stemte helt over ens. Men det er på grund af nogle feriepenge til Anders fra 2014. Det vil blive 
rettet til i 2016. 

 

 

PUNKT 4 Indkommende forslag til generalforsamlingen 

KONKLUSIONER Der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen der skulle tages op. 

 
 

PUNKT 5 Budget for 2016 

KONKLUSIONER 

Kasseren Niels Askjær fremlag budgettet for 2015 
- Der regnes med omkring samme indtægter i 2016 som i 2015. 
- Ekstra udgifter der er budgetteret med, er indkøb af telt og så er der afsat penge til uforudsete 

udgifter. 
- Budgettet blev godkendt og der var ingen kommentarer til budgettet  
- Kontingentet forbliver det samme som i 2015 

 

 
 

PUNKT 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

KONKLUSIONER 

Peter Barlebo og Bo Andersen blev valgt som stemme optæller. 
 
 
På valg var: 

- Til Bestyrelsen 
o Mogens Christensen nr. 21 ønsker ikke genvalg  
o Lis Nielsen nr. 116 ønsker genvalg 
o Jørgen Elmelund Christensen nr. 168A ønsker genvalg 

- Som suppleant 
o Marianne Humle nr. 39 ønsker ikke genvalg 

 
Følgende stillede op til valg: 

- Til bestyrelsen 
o Lis Nielsen 
o Jørgen Elmelund 
o Charlotte Stiller 
o Kim Meyer 

 
Følgende blev valgt ind: 

-  Til bestyrelsen 
o Lis Nielsen  
o Jørgen Elmelund 
o Kim Meyer 

- Som suppleant 
o Charlotte Stiller 

 
Den nye bestyrelse vil hurtigst muligt sætte sig sammen og fordele posterne. 

 
 

PUNKT 7 Eventuelt 

KONKLUSIONER 

- Der blev foreslået at til Sankt Hans aften, bliver der også sunget Danmark nu blunder den lyse 
nat.  

 
- Bestyrelsen mindede folk om tilmelding til bro- og telt opsætning den 9. april kl. 09.00. 

 
- Der blev oplyst om et arrangement der finder sted den 15. juni kl. 19.00 på boldbanen fra 

Diernæs lokalhistorisk forening, hvor de vil fortælle historien om Strandgårdsparken.  



 
- Peter Barlebo havde fået en henvendelse fra en beboer, der føler sig utryg da hun oplever der 

bliver banket på hendes vinder og døre om aftenen. Hun vil gerne vide om der er andre, der har 
haft lignede oplevelser. Der var ikke andre af de fremmødte beboer, der har haft lignende 
oplevelser. 
 

 
- Der blev rejst spørgsmålstegn vedr. hvem der skal forsikre folk hvis de kommer til skade rundt i 

området. Der er stadig tvivl om, hvem dækker hvis folk f.eks. kommer til skade i området. 
Spørgsmålet har været sendt med GF forsikring og Fåborg Midtfyn kommune. Bestyrelsen vil 
undersøge dette spørgsmål yderligere.     
 

- Der blev rejst et spørgsmål, om kommunen vil renovere fortovene i området. Bestyrelsen tager 
kontakt til kommunen for at høre om dette og samtidigt om problemet med underminering af vej 
på første vænge til venstre. 
 

- Der er flere steder i området, hvor de grønne områder langs vejen er kørt, hvem reetablerer 
disse? Bestyrelsen kigger på dette problem. 
 

- Så er der et affaldsproblem vedr. avisomdelerne når de henter deres aviser. Så lader de snore og 
diverse liggende, når de klipper deres avisbundter op og pakker aviserne.   

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Leif  (Dirigent)  
 

 

Underskrift_____________   Dato___________           
 

 
 

 

 
 

 
Anette Barlebo (Bestyrelses formand)   Mogens Christensen (Sekretær/næstformand)  

  

 
Underskrift_____________   Dato___________          Underskrift________________ Dato_____________ 

 


