
Referat	  af	  generalforsamling	  i	  Grundejerforeningen	  Stjerneparken	  

Fredag	  den	  12/3-‐2010	  

	  

1:	  Valg	  af	  dirigent.	  Jørn	  fra	  nr.	  33	  blev	  valgt.	  

2:	  Bestyrelsens	  beretning.	  Denne	  er	  vedhæftet	  referatet	  og	  blev	  i	  øvrigt	  godkendt	  af	  generalforsamlingen.	  

3:	  Endelig	  godkendelse	  af	  revideret	  regnskab.	  Regnskabet	  godkendt	  uden	  bemærkninger	  og	  med	  et	  

overskud	  på	  7100,-‐	  kroner.	  

4:	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag.	  Ingen	  forslag.	  

5:	  Valg	  af	  bestyrelse	  og	  suppleanter.	  Dorte	  nr.	  21	  blev	  genvalgt.	  Kim	  som	  var	  flyttet	  fra	  nr.	  26	  og	  Michael	  nr.	  
35	  på	  valg.	  Valgt	  blev	  Peter	  fra	  nr.	  3	  og	  Troels	  fra	  nr.	  16.	  	  Som	  suppleant	  blev	  Carsten	  Olsen	  fra	  nr.	  7	  valgt.	  
Ruth	  fra	  nr.	  9	  meldte	  sig	  som	  2.	  Suppleant.	  Ingen	  kampvalg.	  

6:	  Valg	  af	  revisor	  og	  suppleant.	  Georg	  fra	  nr.	  20	  fortsætter	  som	  revisor	  og	  Dorte	  fra	  nr.	  3	  fortsætter	  som	  

suppleant.	  

7:	  Fastsættelse	  af	  kontingent.	  Ingen	  behov	  for	  stigninger	  og	  bestyrelsens	  anbefaling	  om	  at	  beholde	  
nuværende	  takst	  blev	  vedtaget	  uden	  bemærkninger.	  

8:	  Eventuelt.	  Der	  var	  forespurgt	  om	  de	  husstande,	  som	  har	  hæk	  ud	  mod	  Neptunvej	  også	  skulle	  rydde	  

fortovet.	  Dette	  er	  undersøgt	  og	  der	  skal	  ryddes	  sne	  på	  fortovet	  på	  Neptunvej.	  

Desuden	  snak	  om	  frekvensen	  af	  rydning	  af	  vejen	  i	  forbindelse	  med	  en	  hård	  vinter.	  Niveauet	  blev	  godkendt	  
med	  div.	  forklaringer	  fra	  bestyrelsen	  om,	  at	  der	  var	  taget	  højde	  for	  fygning,	  hård	  frost	  mv.	  Desuden	  er	  
Stjerneparken	  ikke	  den	  største	  kunde,	  hvorfor	  det	  må	  forventes,	  at	  vi	  kommer	  sidst	  i	  rækken	  når	  der	  skal	  

ryddes.	  

Det	  blev	  aftalt,	  at	  hjemmesiden	  skulle	  fortsætte.	  Gil	  fra	  nr.	  12	  ville	  gerne	  være	  administrator	  på	  siden.	  Tak	  
til	  Gil.	  

	  

Herefter	  blev	  generalforsamlingen	  opløst	  og	  man	  overgik	  til	  socialt	  samvær.	  

	  	  

	  


