Referat af bestyrelsesmøde
afholdt torsdag den 3.maj 2018
Mødelokalet Strib forsamlingshus kl. 18.30
Deltagere:
Afbud:

Jesper Laursen, Leon Andersen, Kristian Madsen, Søren Gade, Jan Larsen, Claus
Holmen og Carsten Randrup.
Ingen.

Pkt 1.

Godkendelse af referat:
hjemmesiden

Pkt 2.

Konstituering:

-

-

Pkt. 3.

Godkendt af referent og dirigent, ligger underskrevet på

Formand
Jesper Laursen
Næstformand
Leon Andersen
Kasserer
Kristian Madsen
Teknisk ansvarlig/Web
Søren Gade
Sekretær
Jan Larsen
Medlemskontakt
Claus Holmen
Bestyrelsesmedlem/Web Carsten Randrup
Ifm. Konstitueringen blev der efterlyst mere information som tilflyder formanden
fra Stofa. Der blev henvist til et par eksempler. Konklusionen blev, at alt
information fra Stofa bliver sendt direkte fra Stofa til den samlede bestyrelse som
så også derved har mulighed for at være mere forberedt når man mødes til
bestyrelsesmøderne.
Spørgsmål til hvordan vi evt. kan informere vores medlemmer omkring større
nedbrud.

Evaluering af generalforsamling:
- Der blev talt om forløbet omkring generalforsamlingen, her blev opfordret til
mere åbenhed bestyrelsesmedlemmerne imellem.
- Der tales om hvordan vi bliver mere synlig bl.a. hvordan referaterne kan blive
bedre, og hvordan vi bliver mere aktive på vores hjemmeside.
- Hvordan skal vi forholde os til vores vedtægter vedr. §9 lejer/udlejer? Der vil blive
arbejdet for at simplificere vedtægterne.
- Har vi fremover behov for en jurist som dirigent?
- Blev enig om at spørge jurist om at komme med forslag til ændring §9 og §11
Vi kommer selv med oplæg til vedtægtsændringer til vores næste møde. Hvordan
skal vores medlemmer kunne bevise hvem der er lejer og ejer?
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-

Pkt. 4.

Pkt 5.

Pkt. 6.

Pkt. 7.

Leon oplyser at A2012 har udarbejdet udkast til en forretningsorden til
antenneforeningerne og som vi kunne høste glæde af i SGA, og som også kan
bruges til Persondataloven?

Status økonomi:
Vinnie har gang i momsregnskabet for 1. kvartal. Der er kommet afregning fra Stofa,
samt afregning for generalforsamlingen.
Stofa:
- Podio nedlægges som korrespondance internt i bestyrelsen. Mail er fremover
primær korrespondance bestyrelsen imellem. Carsten kommer med forslag til
næste møde, med muligheder for fælles fildeling.
- Stofa har afgivet tilbud på signalforsyning af den resterende del af udstykningen
Grønningen. Konklusionen blev, at SGA vil deltage i signalfremføring ift til
fremsendt tilbud fra Stofa, og under iagttagelse om byggeriet ville blive til noget.
Der skulle iagttages mulighed for fællesgravearbejde med vandværket. Jesper
ville drøfte tilbuddet med Stofa
- Abelonelunden, ny udstykning af 26 villaer, opføres af Familiebolig, Søren tager
kontakt til bygherre.
- Røjlemosevej 50, her udstykkes både lejligheder i 2 plan og parcelhuse, Carsten
tager kontakt til bygherre.
- 2 rækkehuse a’ 4 boliger, på hjørnet af Strandvejen og Rørkærvej, Søren tager
kontakt til Henning Hansen, som har solgt området, også her for at få kontakt
med bygherre.
Næste møde, som primært omhandler gennemgang af forretningsorden samt evt.
oplæg til vedtægtsændring ang. § 9 omhandlende lejer /udlejer onsdag d. 30. maj
2018 kl. 18.00
Eventuelt.

NIL

Referat af Søren Gade
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