
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen 
Stjerneparken, Søften. 

 
Mandag den 290107 kl. 1930 hos Michael nr. 35. 

 
Pkt. 1 jf. dagsorden: 
 
Sidste ref. Godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt. 2 jf. dagsorden: 
 
Nyt fra formanden/kvinden: 
 
Fra 2008 skal grundejerforeninger i kommunen selv opkræve kontingent fra sine medlemmer. 
Foreningen skal herefter afregne samlet med kommunen. Dette skyldes ”harmonisering” i 
forbindelse med kommunesammenlægningen.  
 
Vi må allerede nu begynde at forberede os på en måde for betalingen. Det er ikke bestyrelsens 
opfattelse, at vi skal stemme dørklokker for at kræve penge ind. Kim undersøger muligheder for evt. 
betaling via nette og lignende. 
 
Ellers var der ikke andet fra forkvinden end, at hun ville rykke for rydning af buske ud mod 
ringvejen, idet dette arbejde endnu ikke var blevet udført. 
 
Pkt. 3 jf. dagsorden: 
 
Kassereren havde ikke meget nyt. Dog var der blevet betalt én regning på 175,- kroner til ”Surf 
Town”. Dette var for hjemmesiden. 
 
Ellers er egenkapitalen på ca. 49.000,- dkr. Dette vil fremgå af regnskab til generalforsamling. 
 
Pkt. 4 jf. dagsorden: 
 
Næster møde ikke aftalt endnu. Men inden generalforsamling. 
 
Pkt. 5 jf. dagsorden: 
 
Generalforsamlingen blev besluttet at skulle finde sted: Fredag den 23/3-2007.  
 
Der vil blive indkaldt rettidigt hvilket vil sige senest 3 uger før. 
 
Det blev besluttet, at der skulle arrangeres bowling og spisning i forbindelse med 
generalforsamlingen. Bestyrelsen har et håb om, at dette ville bringe flere beboere på banen til 
socialt samvær og så selvfølgelig selve generalforsamlingen. 



 
Kim undersøger muligheden for fælles bustransport til og fra bowlingcentret. 
 
Nærmere program for dagen vil tilgå. Vi kan foreslå, at alle som har mulighed for det følger med på 
hjemmesiden. 
 
 
Pkt. 6 jf. dagsorden: 
 
Der var ikke det store under evt. Michael fortalte, at der var et overskud i forbindelse med vejfesten. 
Det blev besluttet, at i stedet for at udbetale små beløb til deltagerne ville pengene indgå i næste års 
budget. Pengene bliver sat ind på foreningens konto under vejfest. De kan så udbetales til 
festudvalget til sommer. 
 
 
Undertegnede takker for god ro og orden under mødet. 
 
 
På foreningens vegne. 
 
 
Michael Bach Ryevad, nr. 35 


