
Grundejerforeningen Stjerneparken 
 

Generalforsamling: fredag d. 13. marts 2020 kl. 18.00 i Søften Kultur- og 
Idrætscenter, kantinen, Kvottrupvej 9, Søften. 
 

Dirigent: Hans Jørgen (nr. 13) 

Referent: Lone (nr. 13) 

 

Dagsorden:     1.   Valg af dirigent. 

                        2.   Bestyrelsens beretning 2019. 

                        3.   Endelig godkendelse af revideret årsregnskab 2019 samt forelæggelse af               

                              Budget 2020.  

                        4.   Indkomne forslag. 

                        5.   Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

          I. Eigil (nr. 27), Carsten (nr. 15), Lone (nr. 13) er på valg. 

         II. Ruth (nr. 9), og Carsten (nr. 7) er på valg som 1. og 2. suppleant.  

                        6.   Valg af revisor og revisorsuppleant. 

          I. Dorte (nr. 21) og Lone (nr. 12) er på valg som henholdsvis revisor og  

             revisorsuppleant. 

                        7.   Fastlæggelse af årskontingent. 

                        8.   Eventuelt. 

 

            Formanden (Eigil) bød velkommen til de 11 fremmødte deltagere.      

1. Hans Jørgen (nr.13) blev valgt som dirigent, takkede for valget og kunne konstatere, at   
generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
 

2. Eigil fremlagde beretningen for 2019. Spørgsmål fra Lone (nr. 12) vedr. snerydning på den 
lille stikvej ved nr. 12 og 14 efter 1-4, hvor kommunen overtager vedligeholdelsen af vejene 
i Stjerneparken. Denne stikvej er ikke omfattet af kommunens vedligeholdelse, så det er op 
til den nye bestyrelse at arbejde videre med dette. Derefter blev beretningen godkendt. 
 

3. Kassereren (Jørgen nr. 33) uddelte det reviderede regnskab for 2019 og gennemgik dette.  
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
Budgettet for 2020 blev uddelt og gennemgået af Jørgen. Spørgsmål vedr. vejfonden efter 
1-4 2020 – bliver behandlet under punkt 4. Budgettet blev herefter godkendt. 



 

4. Forslag fra bestyrelsen vedr. vejfonden: 
Vejfonden opløses og overføres til fri egenkapital. Hvis vi vælger at udbetale pengene til 
grundejerne, er beløbet skattepligtigt for den enkelte grundejer. Bestyrelsen foreslår i stedet  
et lavere årligt kontingent – 100 kr. indtil videre. 
En snak om mulig stigning fremover og en beholdning på et beløb til evt. fliser på stier eller 
lignende. Eigil forklarer, at hensigten er at opretholde et minimumsbeløb til evt. udgifter – 
40 - 50.000 kr. Det er op til den nye bestyrelse at drøfte dette for de næste 12 mdr. 
Et spørgsmål fra Lone (nr. 12) vedr. asfalt – hvem tjekker, om det er ok? Det må være op til 
kommunen at bedømme. 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 
 

5. Bestyrelsesmedlemmerne Eigil (nr. 27), Carsten (nr. 15) og Lone (nr. 13) var på valg. Lone 
ønskede genvalg, hvorimod Eigil og Carsten ikke ønskede genvalg. Forslag til nye 
bestyrelsesmedlemmer: Helle (nr. 29) og Lone (nr. 12) – begge indvilgede. 
Suppleanterne Ruth (nr. 9) og Carsten (nr. 7) blev genvalgt. 
 

6. Revisor Dorte (nr. 21) blev genvalgt, og revisorsuppleant blev Michael (nr. 35). 
 

7. Årskontingent på 100 kr. (behandlet under pkt. 3) blev vedtaget med opkrævning d. 1-4 
2020. 
 

8. Evt.: De 4 personer i festudvalget fortsætter: Bodil (nr. 33) og Lotte (nr. 35), Lone (nr. 13) 
og Edel (nr. 27) var villige til genvalg. Lone indkalder til et møde i maj måned.  
Michael (nr. 35) kunne oplyse, at bommene, som vi tidligere har besluttet skulle flyttes, ved 
den lille sti mellem nr. 35 og nr. 28 bliver flyttet i foråret.    

 

            Formanden takkede dirigenten – også for kopiering til foreningen, hvorefter dirigenten 
            afsluttede dette års generalforsamling.   
              
            Efter generalforsamlingen blev der serveret pålægs/ostebord og et glas vin, øl og vand.  
    
 
 

 
 
 
 


