
Grundejerforeningen Stjerneparken 
 

Bestyrelsesmøde: torsdag d. 29. september 2016 kl. 19.30 hos Helge i nr. 14. 
	

Mødedeltagere:  Eigil, Carsten, Helge, Lone 

Afbud: Jørgen 

Referent: Lone 

 

Dagsorden:     1.   Økonomi første halvår/år til dato 

                        2.   Snerydning. Evaluering vinteren 2015/16 

                        3.   Grovplan for generalforsamling 2017 

                        4.   Nye beboere 

                        5.   Hjemmesiden 

                        6.   Næste møde 

                        7.   Siden sidst i øvrigt 

 

1. Intet at bemærke. 
 

2. Prisniveau som sidste år – Carsten har kontaktet diverse leverandører. Vi fortsætter med 
samme leverandør – FHL – og samme niveau som sidste vinter (uden snepukler). Den 
enkelte grundejer er stadig ansvarlig for snerydning på fortov ud for egen parcel. Eigil laver 
udkast til skrivelse mht. generel rengøring af fortov og snerydning. 
 

3. Eigil undersøger lån af lokale ved SKIC til vores generalforsamling i marts 2017 samt evt. 
levering af mad fra kantinen. Generalforsamlingen i 2017 er sat til enten fredag d. 10. marts 
kl. 18.00 eller fredag d. 17. marts kl. 18.00. 
 

4. Der er i sommer kommet nye beboere til i nr. 23: Marie og Jan Birkholm og deres 3 drenge. 
 

5. Der skal ændres på vores hjemmeside. Eigil tager kontakt til Gill og sammen gennemgår 
de hjemmesiden og retter den til med de aktuelle relevante oplysninger. 
 

6. Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 26. januar 2017 kl. 19.30 hos Carsten. 
 

7. Beplantningen langs Engdalsvej skal beskæres i forsommeren 2017 (efter blomstring). Af 
hensyn til trafiksikkerheden ved krydset Neptunvej og Engdalsvej beskæres lidt her i 
efteråret, så udsynet til cyklister bliver bedre. 



Helge har haft en del kontakt til kommunen vedr. vores brønde. Vi har iflg. kommunen 2-3 
drænbrønde (dem med dæksler), der skal tømmes af grundejerforeningen. Derfor tømmes 
ALLE brønde næste gang. 
 
På sidste generalforsamling blev der nedsat et lille festudvalg, der skulle arbejde lidt med 
evt. nye tiltag til fællesarrangementer i Stjerneparken. Lone skulle indkalde til møde i maj – 
jeg beklager, at dette desværre ikke er blevet effektueret -  vi prøver igen til foråret 2017. 


