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Bestyrelsens beretning for året 2014 
  
 
 
Generelt 
År 2014 har været et stille år for bestyrelsen. Der har været indkaldt til dialogmøde med Søften 
landsbyråd tirsdag d. 22. oktober.  En stor del af mødet omhandlede markedsdagen i Søften d. 13. 
juni 2015. Lone fra bestyrelsen deltog og vil senere komme nærmere ind på hvad der blev 
diskuteret og besluttet. 
 
Generalforsamling 2014 
I forbindelse med generalforsamlingen 2014, blev arrangementet slået sammen med sociale 
arrangementer og denne gang foregik det i bowling Fun i Viby, hvor vi først spiste mad fra buffeten 
og sluttede af med bowling. Arrangementet var en succes der var stor opbakning blandt 
grundejerforeningens medlemmer.  
 
Bestyrelsesmøder 
Vi har været omkostningsbevidste og kun afholdt et enkelt bestyrelsesmøde den 12. maj hvor 
bestyrelsen blev konstitueret og formand blev Dorte nr. 21, kasserer Jørgen nr. 33 øvrige 
medlemmer er, Carsten nr. 15, Eigil nr. 27, og Lone nr. 13. 
 
Nye tilflyttere 
Vi har i 2014, fået 2 nye hold beboere. I nummer 14 flyttede Helge og Sanne ind i 1. maj, I nummer 
26, er Jane og Rasmus flyttet ind. Velkommen til dem.  
 
Dødsfald 
Peter Hansen døde pludselig mandag d. 3. november efter lang tids sygdom. 
Peter blev bisat i Søften Kirke tirsdag d. 11. november. Vi samlede ind fra hver husstand til en krans 
samt en bårebuket fra grundejerforeningen.  
Peter boede i nr. 3 sammen med Dorte, de har boet er i Stjerneparken siden starten af 1980érne, 
Peter var kendt af de fleste beboere i Stjerneparken, for hans glade og positive væsen. Han var 
ualmindelig hjælpsom og engageret i mange sammenhænge, blandt andet i bestyrelsen, hvor Peter 
var formand en del år. Peter var med i festudvalget og lavede et fantastisk arbejde med plakater 
hængt op, ja så de selv i den anden ende af byen snakkede om hvad vi lavede. Vejfesten blev kendt 
under navnet ” en forrygende vejfest i knaldhammer godt vejr” 
Jeg har ligeledes haft glæde af hans selskab i bestyrelser og vejfest, hvor Peter altid var klar med 
en frisk bemærkning. Peter vil blive savnet. Æret være hans minde.  
 
Vejfesten 
Vejfesten løb af stablen lørdag d. 13. september. Som noget nyt ville festudvalget lave vejfesten på 
en anderledes måde denne gang. Vi startede kl. 14 med at gå hjem til de der har stillet deres 
have/hjem til rådighed og lave diverse aktiviteter, bagefter mødes vi direkte i teltet (det blev så i 
Olsens garage) og fik mad leveret og eget grillmad med. Det var en succes.  
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Hjemmesiden 
Endnu engang tak til Gil for vedligeholdelse af vores hjemmeside. 
 
Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle for endnu et år.  
 


