
Grundejerforeningen Stjerneparken

Generalforsamling: fredag d. 15. marts 2019 kl. 18.00 i Søften Kultur- og 
Idrætscenter mødelokale v. kantinen, Kvottrupvej 9, Søften.

Dirigent: Hans Jørgen (nr. 13)

Referent: Lone (nr. 13)

Dagsorden:     1.   Valg af dirigent.

                        2.   Bestyrelsens beretning 2018.

                        3.   Endelig godkendelse af revideret årsregnskab 2018 samt forelæggelse af          

                              Budget 2019 – punkt 7 foreslås behandlet samtidig, da bestyrelsen foreslår en 

         kontingentforhøjelse fra 500 kr. til 800 kr. årligt pr. parcel

                        4.   Indkomne forslag.

                        5.   Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

         I. Helge (nr. 14), Jørgen (nr. 33), er på valg.

        II. Ruth (nr. 9), og Carsten (nr. 7) er på valg som 1. og 2. suppleant.

                        6.   Valg af revisor og revisorsuppleant.

         I. Dorte (nr. 21) og Lone (nr. 12) er på valg som henholdsvis revisor og 

            revisorsuppleant.

                        7.   Fastlæggelse af årskontingent.

                        8.   Eventuelt.

            Formanden (Eigil) bød velkommen til de 15 fremmødte deltagere.

1. Hans Jørgen (nr.13) blev valgt som dirigent, takkede for valget og kunne konstatere, at   
generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Bestyrelsen blev præsenteret af Eigil, som også kunne fortælle om en kommende ændring 
fra kommunen vedr. en stor del af de private veje, der i år vil overgå til kommunale veje – 
der iblandt vejene i Grundejerforeningen Stjerneparken. Denne meddelelse kom for en uge 
siden, og i næste uge kommer en skrivelse i e-boks vedr. en skriftlig høring i april. 
Bestyrelsen er positiv, men nogle punkter skal afklares f.eks. parkeringsøerne på 
vendepladserne.



Bestyrelsen fastholder den foreslåede forhøjelse af kontingentet, men vil til næste 
generalforsamling komme med nye forslag. Et borgermøde blev afholdt i mandags, hvor 
Eigil og Carsten deltog.

            Eigil fremlagde beretningen for 2018 – denne vil kunne ses på hjemmesiden. Beretningen

            blev godkendt uden kommentarer.

3. Kassereren (Jørgen) uddelte det reviderede regnskab for 2018 og gennemgik dette. 

Spørgsmål (Michael nr. 35) vedr. vejfonden fremover. Dette bliver taget op til overvejelse 
efter den kommunale ordning er gennemført. Spørgsmål (Hans Jørgen nr. 13) om 
overvejelse vedr. salg af værdipapirer grundet lei-kode. Ja, dette vil blive overvejet. 
Regnskabet blev godkendt. Budgettet for 2019 blev forelagt. Spørgsmål (Dorte nr. 21) vedr.
bestyrelsesforsikring. Denne forsikring er tegnet for 3 år – Jørgen forklarede lidt vedr. 
denne.    

Kontingentforhøjelsen (punkt 7) – og budgettet blev godkendt.

4. Forslag indkommet fra Hans i nr. 9 vedr. belysning på vendepladsen ved nr. 1. 
Hans har selv klaret dette problem med kommunen, som vil sætte en afskærmning op.

Forslag indkommet fra Lone i nr. 12 vedr. fælles arbejdsdag(e). Lone foreslår en eller flere
arbejdsdage på volden, så ukrudt ikke tager for meget over, indtil de nye planter for fat og 
breder sig. Der var på generalforsamlingen opbakning til et par arbejdsdage her i det 
kommende forår/sommer. Jørgen vil arbejde videre med dette og komme med en dato med
håb om, at flere af beboerne i Stjerneparken vil deltage.

5. Bestyrelsesmedlemmerne Helge (nr. 14), og Jørgen (nr. 33) var på valg. Begge var
villige til genvalg. De 2 suppleanter Ruth (nr. 9) og Carsten (nr. 7) blev også genvalgt.

6. Revisor Dorte (nr. 21) og revisorsuppleant Lone (nr. 12) blev ligeledes genvalgt.

8. Evt.: Der blev valgt nye medlemmer til festudvalget: Bodil (nr. 33) og Lotte (nr. 35), da Lone
(nr. 12) og Sanne (nr. 14) ønskede at træde ud. Lone (nr. 13) og Edel (nr. 27) var villige til   
genvalg. Lone indkalder til et møde i begyndelsen af maj måned.    

            Formanden takkede dirigenten, hvorefter dirigenten afsluttede dette års generalforsamling.

            Bestyrelsen konstituerede sig uændret efter generalforsamlingen med Eigil Andersen som

            formand og Jørgen Aaquist som kasserer.   

            Efter generalforsamlingen blev der serveret pølse- og ostebord og et glas vin, øl og vand. 

 




