
Grundejerforeningen Stjerneparken 
 

Bestyrelsesmøde: torsdag d. 28. september 2017 kl. ca. 20 (efter den 

ekstraordinære generalforsamling) i SKIC. 
	

Mødedeltagere:  Eigil, Carsten, Jørgen, Helge, Lone 

Referent: Lone 

Dagsorden:     1.   Opfølgning på den ekstraordinære generalforsamling. 

                        2.   Økonomi. 

                        3.   Snerydning for den kommende vinter. 

                        4.   Selvtægt mod vejbelysning i Stjerneparken. 

                        5.   Fortovet på Neptunvej. 

                        6.   Den ordinære generalforsamling 2018. 

                        7.   Næste møde. 

                        8.   Siden sidst i øvrigt. 

 

 

1. Jørgen retter henvendelse til EHJ Energi – der er ca. 1700 m2 syren-beplantning. Der        
forespørges på dug og prisen på denne. Der skal tages højde for fjeldribs – de kan blive lidt 
høje. Vedligeholdelse: Beboerne i Stjerneparken. Stierne skal spidses til, små planter i 
bunden. 

 

2. Økonomi: Projektet finansieres ved salg af værdipapirer og de kontanter, som kan 
undværes. 
 

3. Snerydning – hidtil FHL, men de har lukket forretningen. Carsten har rettet henvendelse til 
M. Simonsen, der skraber og helst vil sprede med grus. Det koster 600 kr. pr. tur (skrabe) + 
100 kr. for grus, 500 kr. som startgebyr for sæsonen. 
Jesper Fogsgaard derimod spreder salt og tager 750 kr. pr. tur (skrabe), 450 kr. for 
saltning. Vi foretrækker salt, så Carsten kontakter Jesper Fogsgaard for snerydningsaftale, 
i første omgang vurderer han selv – eller må vi ringe.                                                              

 

4. Hans Grove (nr.9) har skærmet af med gaffatape på 2 gadelamper, der står foran 
Stjerneparken nr. 1, da han synes, at de blænder over mod ham. Det er ikke ok. Eigil tager 
en snak med Hans ang. dette. 



 
5. Vedr. fortov på Neptunvej (parceller med hæk ud til Neptunvej):                                                                 

Inge og Michael (nr. 8) har spurgt om, hvem der skal rydde sne på dette fortov. Eigil 
spørger kommunen.                                                                                                      
 

6. Generalforsamlingen i 2018 afholdes i SKIC. Eigil vil forsøge at få et lokale enten fredag d. 
9. marts eller fredag d. 16. marts. 
 

7. Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 25. januar 2018 kl. 19.30 hos Jørgen. 
 
 

8. Sommerfesten lørdag d. 26. august med petanque, frokost og kaffe forløb fint. Hyggelig 
dag med spil, smørrebrød, kaffe og kage og ikke mindst god stemning og hyggelig snak. 
Lignende arrangement gentages meget gerne næste år. Eigil har et overskud fra 
arrangementet på 338 kr., som kan bruges næste gang. 
 
Carsten og Eigil har været til dialogmøde i Landsbyrådet. De arbejder på et kunstprojekt i 
Søften. 
Der er problemer med flagningen i Søften, da SGF’s Venners flagmand har besluttet at 
stoppe med at sætte flag op. Landsbyrådet vil forsøge at finde nogle folk til opgaven – eller 
alternativt måske finde en fra hver afdeling i SGF.                                                                                                                                                          
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

	

	

	


