Referat
Strib Grundejer- og Antenneforening
Virtuelt bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 30.03.2021 kl. 18.30
Online
Deltagere: Jesper Laursen, Leon Andersen, Kristian Madsen, Michael Koborg og Jan
Larsen.
Afbud fra Claus Holmen
Pkt. 1.

Godkendelse af referat:
Referat godkendt.

Pkt. 2.

Økonomi:
Kassereren orienterede om økonomien.
Efterfølgende blev det diskuteret hvorledes vi sikrer at bilagene behandles i henhold
til vedtægterne.
Det blev besluttet at der skal laves funktionsbeskrivelser for de af bestyrelsen som
har med bilagsmodtagelse, attestation, betaling og frigivelse af betaling.

Pkt. 3.

Generalforsamling:
Vedtægterne på vores hjemmeside mangler opdatering om en tidligere ændring.
Søren uploader opdateringen.
Foreningens navn blev diskuteret med hensyn til en eventuel navneændring. Det blev
vedtaget at der skal indhentes en vurdering fra en advokat.
Generalforsamlingen planlægges fortsat til afholdelse den 2. juni 2021 i
forsamlingshuset.

Pkt. 4.

Stofa / Stribnet / Strib.dk:
Stofa har givet tilbud på at fjerne parabolerne.
Kristian har taget kontakt til Uffes Plæneservice for at fjerne brombær og senere
rense tagrende på huset.
Efterfølgende skal vi have fjernet hegnet og betonfundamenterne for så at opsige
lejemålet på jorden. Her hjemtages to tilbud fra lokale entreprenører.
Foreningen vil gerne overtage domænet strib.dk, men er nødt til at afvente om
nuværende ejer opsiger sit ejerskab.
Stofa kontaktes for at finde ud af om elregningerne i antennehuset passer med det
virkelige forbrug til vores udstyr, eller om der en skjult strømsluger, da vi synes

Side 1 af 2

regningerne er meget høje i forhold til den begrænsede mængde udstyr som
efterhånden er tilbage i huset.
Pkt. 5.

Antennehus / mast:
Huset trænger alvorligt til at blive malet. Der tages kontakt til to lokale malere for
tilbud. Der tages ligeledes kontakt til TDC for at koordinere maling af deres halvdel af
huset.
Søren bestiller udskiftning af det defekte låsetastatur.
Masten bliver kontrolleret visuelt de gange der er servicemandskab i masten. Jesper
har indhentet et tilbud fra et professionelt firma som udfører masteeftersyn med
tilhørende rapport om tilstanden. Der var enighed om at gå videre med dette firma.

Pkt. 6.

Brug af mast:
Leon undersøger mulighederne med flere partnere i masten.

Pkt. 7.

Næste møde:
Tirsdag den 25. maj kl. 17:30 i forsamlingshuset hvis det er muligt at forsamles.
Strategifirmaet inviteres til at deltage.

Pkt. 8.

Eventuelt:
Status på forbindelsen til idrætscenteret. Det undersøges om Stofa vil bære noget af
udgiften inden vi sætter i gang.
Det undersøges hvad udgiften vil være for at få Strib Vandværk koblet op på vores
net.

Referat af Jan Larsen

Side 2 af 2

