
Grundejerforeningen Stjerneparken

Generalforsamling: fredag d. 16. marts 2018 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 2017.

                        3.   Endelig godkendelse af revideret årsregnskab 2017 samt forelæggelse af          

                              Budget 2018.

                        4.   Indkomne forslag.

                        5.   Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

         I. Lone (nr. 13), Carsten (nr. 15), og Eigil (nr. 27) 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 11 fremmødte deltagere.

1. Hans Jørgen (nr.13) blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var

    lovlig indvarslet.

2. Bestyrelsen blev præsenteret af Eigil, som også fremlagde beretningen for 2017 – denne vil

    kunne ses på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

 



3. Kassereren (Jørgen) uddelte det reviderede regnskab for 2017 og gennemgik dette. 

    Budgettet for 2018 blev forelagt. Edel (nr. 27) udtrykte lidt bekymring vedr. grundejerforeningens 

    økonomi grundet den lidt dyre beplantning på volden ud til Engdalsvej. En snak omkring dette – 

    evt. forhøjelse af kontingent næste år. Både regnskab og budget blev godkendt.

4. Forslag indkommet fra nr. 26 vedr. opsætning af stibomme ved stien mellem nr. 28 og 35 i 

    Stjernepark-enden. Bestyrelsen har ikke taget stilling – en drøftelse på generalforsamlingen

    vedr. dette. Problem med knallertkørsel med høj fart om sommeren. Forslag om en pæl eller evt.

    flytning af bom. Stemning for flytning af bom ved grundejernes hjælp. Bestyrelsen undersøger

    vedr. evt. kabler i jorden og omkring lovlig gravning.

5. Bestyrelsesmedlemmerne Lone (nr. 13), Carsten (nr. 15) og Eigil (nr. 27) var på valg. Alle 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.

7. Årskontingentet på 500 kr. blev – som tidligere nævnt under pkt. 3 - foreslået uændret  og

    vedtaget.

8. Evt.: En snak vedr. reparation af asfalt – og evt. nabohjælp. Lotte (nr. 35) vil gerne undersøge 

    nærmere omkring medlemskab af ”Nabohjælp”

    

Formanden takkede dirigenten, hvorefter dirigenten afsluttede dette års generalforsamling.

 Bestyrelsen konstituerede sig 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.



 


