
Bestyrelsens beretning for Grundejerforeningen Stjerneparken for året 2007. 
 
 
Det har været et stille år for bestyrelsen. Der er ikke kommet meget post fra kommunen efter vi er 
kommet i Favrskov kommune.  
 
Som alle nok har lagt mærke til, har vi fået klippet beplantningen ud til omfartsvejen. Det blev 
udført af et firma for et mindre beløb end vi havde regnet med. Vi skulle selv fjerne de grene, som 
var faldet ud på cykelstien og ind på vores græsareal. Her skal lyde en stor tak til de (få) 
medlemmer, som hjalp til med bil og trailer. Det gælder specielt Kent fra nr. 21 og Carsten fra nr. 
15. 
 
Ellers har bestyrelsens arbejde mest bestået i at finde ud af, hvordan vi fra år 2008 skal få indkrævet 
kontingentet til ejerforeningen. Kommunen opsagde aftalen med, at de opkrævede pengene i 
forbindelse med ejendomsskatterne, hvorfor vi nu selv skal stå for denne opkrævning. 
 
Som vi skal fortælle på denne generalforsamling, har vi valgt at betale os fra en løsning hos PBS. 
Løsningen er stort set ikke dyrere end hos kommunen og den sparer os for en masse arbejde. Det 
sidste man ønsker som frivillig er, at skulle gå rundt og kræve penge op fra de øvrige medlemmer af 
foreningen. 
 
Vi håber, at der er opbakning til vores valg at løsning med hensyn til betaling af kontingent. 
 
Ellers har bestyrelsen jo foreslået en forhøjelse af kontingentet fra 400,- kroner til 500,- kroner. 
Dette er set i lyset af, at vi med tiden skal vedligeholde vejen mere og mere i takt med, at 
belægningen bliver ældre. Samtidig vil vi sikre os en lidt større opsparing til fremtiden så vi ikke 
skal ud og kræve store beløb op, som sidst der skulle ny belægning på. Desuden har kontingentet 
været det samme i de sidste mange år. Vi har også været heldige, at der ikke har været det store 
snerydning endnu men, vi ved, at det kan dræne kassen betydeligt, hvis vi får en hård vinter. 


