
	

Generalforsamling i Grundejerforeningen Stjerneparken 

Fredag d. 11-3 2016 kl. 18.00 i lokale T1 på 
Præstemarkskolen i Søften. 

Referat: 

 
 

 

Formanden bød velkommen til de 10 fremmødte og startede 
generalforsamlingen med at sige et par mindeord om Georg Jensen fra nr. 20. 
Han afgik desværre ved døden her i februar måned 2016. Georg har boet i 
Stjerneparken siden grundejerforeningens start i 1978/79. 

 

1. Hans Jørgen (nr. 13) blev valgt som dirigent og takkede for valget. Han 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. 

 

2. Eigil præsenterede bestyrelsens beretning, som kan læses på vores 
hjemmeside www.stjerneparken.net 

 

Edel roste for saltning vedr. gående trafik her i denne vinter.  

En snak vedr. klipning af beplantning og episoden med den ”ekstra” ulovlige 
klipning ved stiens udmunding til Engdalsvej. Episoden med den ulovlige klipning 
betragtes som afsluttet. 

Bemærkning vedr. snerydning ved nr. 10,12,14,16: Sneen på denne lille stikvej 
er under snerydningen blevet læsset af til gene for disse beboere. Carsten 
kontakter FHL ApS vedr. dette. 

 

3. Vedr. regnskabet: Jørgen gennemgik regnskabet for 2015. Spørgsmål fra 
Hans Jørgen (nr. 13) omkring renter på obligationer – mener de må kunne give 
flere renter. 

En diskussion vedr. investering af grundejerforeningens penge. Dette vil blive 
yderligere diskuteret på de kommende bestyrelsesmøder. 

Vedr. budget: Jørgen gennemgik budgettet for 2016. 

Både regnskab og budget blev godkendt. 

 



4. Vejfest: Sommeren bød på en aflysning af den annoncerede vejfest, da der 
kun meldte sig 11 deltagere. Vi snakkede om, at der måske skal lidt nytænkning 
til vedr. et sommerarrangement. Der blev nedsat et nyt ”fest”udvalg bestående 
af Sanne nr. 14, Lone nr. 12, Lone nr. 13, Edel nr. 17 og evt. Dorte nr.21. Lone 
nr. 13 indkalder til et møde slut april/start maj 2016 og kontakter Dorte i nr. 21. 

 

5. Festtelt: Der bliver ikke indkøbt et nyt festtelt – trods dets dårlige stand -  
men vi låner vores telt gratis ud fremover.  

 

6. Forslag fra Dorte i nr. 21: Tømning af brønde hvert 4. år, da der ikke er 
meget i brøndene. Bestyrelsen kan støtte op om forslaget men kan beslutte 
andet, hvis et behov melder sig. Dette blev vedtaget. 

 

7. Bestyrelsen blev valgt: På valg var Lone (nr. 13), Carsten (nr. 15) og Eigil 
(nr. 27) - alle var villige til genvalg. Ruth (nr. 9) og Carsten (nr. 7) var på valg 
som 1. og 2. suppleant. Også de var villige til genvalg.  

 

8. Som revisor og revisorsuppleant blev valgt Dorte (nr. 21) og Lone (nr. 12). 

 

9. Årskontingentet forbliver uforandret. 

 

10. Eventuelt: 

En snak omkring sikkerhed og indbrud. Der har været flere indbrud i 
Stjerneparken i den senere tid – en idè måske i web-regi med mailadresser, så 
vi kan kontakte hinanden vedr. ferie og andet, så vi måske bedre kan hjælpe og 
holde øje. Måske en god opgave for bestyrelsen at arbejde videre med. 

Til sidst en tak til bestyrelsen for arbejdet i 2015 og tak til dirigenten, som igen 
takkede for god ro og orden. 

Den nye bestyrelse konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen: 

Formand: Eigil (nr. 27) 

Kasserer: Jørgen (nr. 33) 

Alm. bestyrelsesmedlem: Carsten (nr. 15) 

Alm. bestyrelsesmedlem: Helge (nr. 14) 

Alm. bestyrelsesmedlem: Lone (nr. 13) 

 



Efter generalforsamlingen var grundejerforeningen vært ved et par stykker 
smørrebrød og lidt øl, vand og vin. 

 

 

 

 

 

 
 

	

	

	

	

	

	


