
Grundejerforeningen Stjerneparken

Bestyrelsesmøde: torsdag d. 24-1 2019 kl. 19.30 hos Eigil.

Mødedeltagere:  Eigil, Carsten, Jørgen, Helge, Lone

Referent: Lone

Dagsorden:     1.   Regnskab 2018

                        2.   Budget 2019, herunder evt. kontingentforhøjelse

                        3.   Status på volden

                        4.   Status snerydning

                        5.   Forberedelse af generalforsamlingen fredag d. 15. marts bl.a. 

   bespisning, årsberetning 2018, valg til bestyrelse mm.

                        6.   Ansvarsforsikring

                        7.   Næste møde

                        8.   Siden sidst

   

1. Regnskabet blev gennemgået af Jørgen.

2. Budgettet for 2019 blev gennemgået af Jørgen – og godkendt.

3. Alt er beplantet og sprøjtet som aftalt efterår 2018.

4. Vedr. snerydning – der har ikke været noget særligt indtil dato end lidt saltning.
Ang. stien fra Engdalsvej til Venusvej: Sag ligger hos Grundejerforeningen Jernaldervej.
Vi har afvist et ønske fra Grundejerforeningen Jernaldervej vedr. fælles snerydning på 
stien, grundet at de iflg. kommunen ejer stien.

5. Lokale til generalforsamlingen d. 15-3 er booket hos SKIC og ligesom sidste år er der 
bestilt pålægs-og ostebord med brød, dertil vin, øl og vand.
Eigil indkalder til generalforsamling.
Formandens beretning blev gennemgået og rettet til.
På valg er Jørgen og Helge, som begge er villige til genvalg.



På valg til suppleant er Ruth (nr. 9) og Carsten (nr. 7) – Eigil tager kontakt.
På valg som revisor og revisorsuppleant er Dorte (nr. 21) og Lone (nr. 12) –
Eigil tager kontakt. 

6. Jørgen har undersøgt forskellige forsikringsmuligheder – 1100 kr. til 1200 kr.
Vi har besluttet, at Jørgen tegner en bestyrelsesansvarsforsikring.

7. Næste møde: Torsdag d. 26-9 2019 kl. 19:30 hos Helge.

8. Eigil og Carsten har d. 1-11 2018 været til dialogmøde i Landsbyrådet, hvor der blev 
drøftet, hvordan man kan rekruttere nye frivillige i foreningerne.

Der er forslag om en foreningsmesse d. 26-5 2019 i SKIC hallen, hvor hver forening har en 
stand. Grundejerforeningen Stjerneparken deltager ikke, da vi ikke finder det relevant for 
os.
Der bliver etableret ”noget med bevægelse” ved Engen.

 

                                                                                                                                                             

 




