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Det har igen i år været forholdsvis roligt i Stjerneparken. Ingen kontakt til kommunen bort set fra et 
par knækkede gadelamper og en sprungen pære. Alle dele blev hurtigt ordnet af myndighederne. 
 
Vi fandt ved sidste generalforsamling ud af, at der var nogle modstridende udsagn i vores vedtægter. 
Det er så derfor, at vi er kommet med ændringsforslag til denne generalforsamling. Jeg vil opfordre 
alle til at gå ind og læse vores vedtægter når de bliver lagt ud i redigeret udgave efter denne 
generalforsamling. Hvis nogen skulle have bemærkninger, er man velkommen til at henvende sig til 
bestyrelsen. Husk, man kan altid se det på hjemmesiden. 
 
Vores indbetalinger af kontingent via PBS er forløbet godt, og alle fik betalt nogenlunde til tiden. 
Vi har været tilfredse med forløbet. Hvis nogen har oplevet noget andet, må man gerne henvende 
sig til kassereren.  
 
Der har ikke været så meget sne. Den smule der har været er blevet klaret. Det kan være svært at 
bedømme når, der ikke er decideret sne men kun tale om frost, hvornår man skal ringe og få hjælp. 
Jeg vil opfordre til, at man kommer til bestyrelsen, hvis man har bemærkninger vedrørende 
snerydning eller saltning på vejen. 
 
Siden sidste generalforsamling har vi fået tømt kloakkerne på hele vejen. Der har været talt om 
frekvensen af tømninger, og det kommer vi til igen. 
 
Jeg vil som tidligere opfordre til, at man i løbet af året får fjernet skidt fra kantstenene rundt på 
vejen. Det er vigtigt for vejens holdbarhed. Så længe vi kan holde ukrudt væk fra kanten mellem 
fortov og vejbelægningen hjælper vi med at forlænge vejens levetid og spare foreningen og dermed 
os selv for mange udgifter i årene frem. 
 
Vejfesten blev igen ikke til noget, desværre. Jeg vil gerne opfordre til, at nogen melder sig som 
arrangører. Der er kommet én tilkendegivelse på, at man gerne vil hjælpe, og jeg håber flere vil 
komme til evt. her ved generalforsamlingen. Bestyrelsen håber festen vil vende tilbage til vejen. 
 
I forbindelse med hærværket mod gadelamperne vil jeg da opfordre til, at man holder øje med 
området og hinandens huse. 
 
 
Tak for i år. 
 
 
Michael Bach Ryevad, formand 


