
Strib Grundejer- og Antenneforening 
 

Referat af konstituerende møde i den midlertidige bestyrelse. 
Afholdt den 7. marts hos Lars Mullesgaard.  

Til stede: Lars Mullesgaard, Steen Rejkjær, Nancy Andersen. 

 

Konstituering: 

Lars Mullesgaard: formand 

Steen Rejkjær: næstformand 

Nancy Andersen: sekretær/kasserer 

Vi suppleanter har den opgave at få en ny generalforsamling op at køre. Når en ny bestyrelse er valgt, 
sætter vi os ned, og den nye bestyrelse træder ind og behandler de forslag, der ikke nåede at blive 
behandlet på den ordinære generalforsamling i marts. 

Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 7. april i Brændeskovhallen.  

Ingen nye forslag kan komme ind til den kommende generalforsamling, fordi det er den gamle, der bliver 
genoptaget. 

Der er korrespondance omkring, at referatet fra den afbrudte generalforsamling ikke er skrevet korrekt, 
men det hører ikke under vores ansvar. 

Vi taler med Melfar Posten under mødet og bestiller en annonce til den 23/3. 

 

Opgaveliste: 

Lars: 

Afleveringer fra den afgåede bestyrelse sker til Lars.  

Lars kontakter Else Hartmann omkring overleveringsforretning. 

Lars sender meddelelse til bank og TDC. Telefonen flyttes til Lars allerede i dag. 

Den gamle bestyrelse skal have løn for 2 måneder – Lars snakker med Else Hartmann. 

 



 

Steen:  

Steen tager kontakt til Loic omkring hjemmesiden, så vi kan informere medlemmerne. 

Dirigent – Steen kontakter FDA. 

Advokat med speciale i foreningsret er foreslået af Poul Juul, der er landsformand i FDA. Det bliver 
vedtaget. Steen kontakter FDA. 

Steen ringer til Stofa. John og evt. Tom fra Stofa må gerne komme til generalforsamlingen og svare på 
spørgsmål.  

Steen spørger om sponsorgaver. 

Steen får telefonnumre fra Stofa – hvor der skal ringes til, hvis anlægget ikke virker. 

Mad og drikke – Steen taler med Børge fra Brændeskovhallen. 

 

Nancy: 

Nancy laver elektronisk version af referatet til hjemmesiden. 

Ref. Nancy Andersen 
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