
Referat af bestyrelsesmøde den 3/5 2006 kl. 1930 
 
 
Ifølge dagsorden: 
 
Ad. 1:  
 
Ref. fra sidste møde godkendt. Dog afstemmes afregning for snerydning, idet der var tvivl om 
regningen passede i forhold til, hvor mange gange der var ryddet i forhold til, hvor mange gange der 
var ringet. 
 
Ad. 2: 
 
Der blev af bestyrelsen foretaget en besigtigelse af vejbelægningen på Stjerneparken. Der blev 
fundet 3 mindre revner på den første vendeplads (nr. 1-9). Disse revner skal laves, idet der ellers er 
fare for, at skaderne vil udvikle sig til vinter, hvis der kommer vand under belægningen. Asfalten 
vil så smuldre, når der kommer frost. 
 
I samme forbindelse skal alle mindes om, at det er vigtigt, at man sørger for at renholde kantstene 
for ukrudt og snavs. Dette er for at forebygge skader på asfalten, og for at man kan opdage 
eventuelle begyndende skader. Finder man revner eller lignende skal man henvende sig til et 
medlem af bestyrelsen. 
 
Forkvinden har taget kontakt til asfalt firma for at få et overslag på omkostninger vedr. reparation af 
revnerne. 
 
Af andet nyt fra forkvinden kan det nævnes, at hun har været til møde i Hinnerup Kommune, hvor 
der blev oplyst, at der i den kommende tid vil ske reguleringer af div. Udgifter for borgere og 
grundejerforeninger. Dette er for at man kan komme i niveau med de kommuner, som Hinnerup 
skal lægges sammen med. Der kan ligeledes forekomme prisfald på andre udgifter. Det blev bl.a. 
nævnt, at der vil ske en stigning af udgifterne på spildevand. Ellers var der information, om div. 
Nye anlægsprojekter, som kommunen vil begynde inden sammenlægningen. 
 
Ad. 3: 
 
Kassereren oplyste, at foreningen havde solgt sine sidste obligationer i kreditforeningen. Dette var 
for at spare et stadig større gebyr. Gebyret var ved at spise gevinsten ved at have dem stående. 
 
Foreningen har stadig sine investeringsbeviser. 
 
Ad. 4:  
 
Generalforsamlingen var forløbet nogenlunde tilfredsstillende. Dog var det stadig en smule 
skuffende med det trods alt begrænsede fremmøde. Hvis nogen har gode forslag til, hvordan 
foreningen får flere beboere med til næste år modtages de gerne. Bestyrelsen talte om at arrangere 
en eller anden form for aktivitet i forbindelse med generalforsamlingen. Dette kunne bl.a. være 
bowling eller andet, hvor man så kunne holde mødet før på samme sted. 
 



Ellers kan vi jo bare fortsætte på den ”gammeldags facon”. 
 
Ad. 5:  
 
Forkvinden vil indkalde til næste møde, som vil blive afholdt efter sommerferien. 
 
Ad. 6: 
 
Festudvalget skal snarest have et møde, hvor en dato for vejfesten skal findes. Der kan tages kontakt 
til Michael i nr. 35. 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Michael Bach Ryevad, Nr. 35  


