
Grundejerforeningen Stjerneparken

Bestyrelsesmøde: torsdag d. 4-10 2018 kl. 19.30 hos Lone.

Mødedeltagere:  Eigil, Carsten, Jørgen, Helge, Lone

Referent: Lone

Dagsorden:     1.   Status på volden.

                        2.   Økonomistatus.

                        3.   Snerydning og glatførebekæmpelse vinteren 2018/19.

                        4.   Stien mellem Stjerneparken og Jernaldervej.

                        5.   Vejfest 2018

                        6.   Generalforsamling 2019, grovplan.

                        7.   Siden sidst i øvrigt.

                        8.   Næste møde.

   9.   Eventuelt.

1. Arbejdet omkring volden er delvist betalt. Eigil og Jørgen har beset området. Der mangler 
sprøjtning af syrener og genplantning af 128 planter. Der bliver sprøjtet for syrener igen i 
uge 41/42, da disse har taget overhånd. Øverste række – 74 planter skal skiftes, da de er 
gået ud (uden udgift for os).
Det er aftalt med gartneren at:

 Der foretages sprøjtning af volden uden udgift for os.
 Der sprøjtes uden hensyn til den nye beplantning omkring den yderste række mod 

omfartsvej.
 Vi betaler for genplantning af den yderste række mod omfartsvejen med 7,50 kr. pr. 

plante (i alt 128 planter).
 Der plantes en ekstra række fjeldribs ind mod græsarealet.
 Der plantes erstatningsplanter for planter, som er gået ud.
 Arbejdet udføres i efteråret 2018.

2. Der er solgt investeringsbeviser – 48.000 kr.
Aktiver: Saldo:           44.000 kr.
             Depot:           80.700 kr.
             Vejfond: ca. 100.000 kr.



3. Carsten har forespurgt Jesper Fogsgaard (vores nuværende snerydningsfirma) ang. priser.
Saltning:                450 kr. incl. moms
Saltning og skrab: 750 kr. incl. Moms

Firmaet Forstas:
Saltning:                 476,25 kr.
Saltning og skrab:  1289 kr.

Firmaet Hededanmark -  er en smule dyrere.

Konklusion: Carsten har lavet aftale for den kommende vinter med Jesper Fogsgaard (med 
en smule justeringer i forhold til sidste sæson).
Grundejerforeningen sender papir ud til de enkelte grundejere – som sidste år – vedr. 
glatførebekæmpelse.

4. Hvem tilhører stien? Rykket kommunen for svar i august, rykket igen i oktober – intet nyt.

5. En god aften for de tilmeldte – petanque med efterfølgende smørrebrød, et glas vin eller øl,
kaffe/kage. Alle hyggede sig – håber på gentagelse i sommeren 2019. Aftenen gav et lille 
overskud på 405 kr., som overgår til næste års sommerarrangement. 

6. Generalforsamling 2019: Fredag d. 15-3 

Mht. til bespisning: alle synes godt om arrangementet ved generalforsamlingen 2018,
så Eigil bestiller som sidste år tapas og ost. Drikkevarer – øl, vand og vin.

7. Eigil har fået opkrævning fra Landsbyrådet vedr. flagning – 15 kr. pr. parcel. 
Grundejerforeningen er ikke denne gang blevet indbudt til orienteringsmøde.

Der er grønt lys fra kommunen for flytning af bom ved stien mellem Stjerneparken og 
Saturnvej. Arbejdet er endnu ikke blevet udført.

Jørgen har fra banken fået henvendelse vedr. en bestyrelsesforsikring, som koster 1143 kr.
Jørgen forsøger at få et tilbud mere, inden bestyrelsen på næste møde tager stilling.

8. Næste møde: Torsdag d. 24-1 2019 kl. 19.30 hos Eigil.

9. Vedr. kopiering til uddeling til grundejere i Stjerneparken: Vi kan kopiere hos SGF i 
klubhuset på Neptunvej.

 



                                                                                                                                                             

 


