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Bestyrelsens beretning for året 2012 
  
 
Generelt 
Det kører jo næsten af sig selv i Stjerneparken. Vi har ingen verserende sager med kommunen 
eller andre. Vi har stadig en god økonomi, med et overskud i år 2012 på næsten 7.000 kr. som 
Jørgen vil komme nærmere ind på senere. 
 
Bestyrelsesmøder 
Vi har afholdt to bestyrelsesmøder, et den 10. oktober hvor vi bl.a. snakkede om at asfalten nok 
snart skulle repareres samt luftede muligheden for afholdelse af et socialt arrangement. Det 
andet bestyrelsesmøde blev afholdt den 28. februar hvor vi igen kunne gennemgå og underskrive 
et tilfredsstillende regnskab, samt aftale detaljerne omkring generalforsamlingen. 
 
Beskæring af læhegn 
Vi fik beskåret læhegnet ved fællesarealet som vedtaget på sidste generalforsamling. Som I 
sikkert kan huske blev det først udført efter afblomstringen, som dog i år ikke var særlig 
markant. 
 
Snerydning 
Traditionen tro blev der også ryddet sne af Holkjærgård Maskinstation i år 2012, men dog i 
mindre omfang end budgetteret.  
 
Asfalten 
Vores asfalt er begyndt at revne. Det er faktisk meget normalt og det kræver blot en gennemgang 
og reparation som i år 2006 kostede 2.500 kr. Om det kan gøres igen for dette beløb ved vi ikke, 
men vi har aftalt med Munck Asfalt at de udfører en gennemgang og reparation i det tidlige forår 
2013 
 
Fibernet 
Som I også har bemærket er NRGI i gang med at etablere fibernet i Stjerneparken. Jeg har talt 
med dem der udfører gravearbejdet, og de forsikrer at alle huller vil blive dækket og asfalten 
genetableret såsnart frosten er kommet af jorden. 
 
Vejfesten 
Der blev igen i år afholdt en forrygende vejfest, og det vil vi gerne takke både festudvalget og 
deltagerne for.  
 
Nye beboere i nr. 14 
Velkommen til Kirsten og Jan i nr. 14. Vi håber I er faldet godt til i Stjerneparken? 
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Hjemmesiden 
Igen en stor tak til Gil for vedligeholdelse af hjemmesiden, det håber vi du fortsætter med. 
 
 
Møde i landsbyrådet 
Troels, Carsten, Edel og jeg har netop til et møde i landsbyrådet hvor der blev snakket om 
etablering af et forbedret stisystem med ordentlig belægning og med belysning på engen mellem 
skolen og den nye sognegård. Der er i landsbyrådet også planer om at beskrive et større projekt 
omkring etablering af andre aktiviteter på samme område. I kan læse om Søften og om 
landsbyrådet på hjemmesiden www.soeften.infoland.dk  samt holde øje med invitation til 
borgermøde om ovennævnte emner. 
 
Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle for endnu et positivt og godt år uden nogen form 
for stridigheder. 
 
Peter Hansen 

http://www.soeften.infoland.dk/

