
Grundejerforeningen Stjerneparken 
 

Bestyrelsesmøde: torsdag d. 26. september 2019 kl. 19.30 hos Helge i nr. 14. 
 

Mødedeltagere:  Eigil, Carsten, Helge, Jørgen 

Afbud: Lone 

Referent: Eigil 

 

Dagsorden:      

1. Volden. 
2. Fællesarealet i øvrigt. 
3. Stjerneparken som kommunal vej fra 2020, herunder indledende drøftelse af vejfond. 
4. Stien mod Jernaldervej. 
5. Snerydning for den kommende vinter. 
6. Vejfest 2019. 
7. Ordinær generalforsamling 2020 – overordnet. 
8. Siden sidst i øvrigt. 
9. Næste møde. 
10. Eventuelt. 

 

1. Som vedtaget på generalforsamlingen i år blev der i foråret af Jørgen arrangeret to fælles 
arbejdsdage på volden. Første gang med 15 tilmeldte, anden gang med 7 tilmeldte. Flere af 
de tilmeldte gav udtryk for, at sådanne arbejdsdage ikke er en holdbar løsning til rydning af 
ukrudt mv. på volden. Bestyrelsen har derfor rekvireret sprøjtning to gange i år. Der har i år 
været en samlet udgift til volden på ca. 9.000 kr. Det vurderes, at en tilmelding på mindst 
15 er nødvendig for en effektiv arbejdsdag. På baggrund af ovennævnte blev det besluttet 
ikke at forsøge at arrangere arbejdsdage i 2020, men at der i stedet sprøjtes fire gange, 
hvis ikke en kommende generalforsamling beslutter andet. Der forventes ikke behov for 
sprøjtning i 2021.  
 

2. Favrskov Kommune vil ikke længere slå græsset på fællesarealet. Der er derfor indgået 
aftale med privat entreprenør. Denne aftale fortsætter i 2020 med en forventet udgift på ca. 
8.500 kr.  
 

3. Alle grundejere har modtaget brev fra Favrskov Kommune vedr. Stjerneparkens overgang 
til kommunal vej fra d. 1. april 2020. Kommunen overtager herefter drift og vedligeholdelse 
af vejen inkl. vintertjeneste. 
De tre parkeringsøer er blevet medtaget som følge af bestyrelsens høringssvar. Stikvejen til 
nr. 12 og 14 er ikke medtaget. Fællesarealer kan ifølge reglerne ikke medtages. Dette må 
også gælde det mindre græsareal ved nr. 1. 



Vejfondes fremtid blev drøftet. Der var ønsker om både tilbagebetaling til ejerne og 
kontingentnedsættelse. Til næste møde  udarbejdes forslag til fremlæggelse på 
generalforsamling 2020. 
 

4. Der var fra Jernaldervejs Grundejerforening modtaget kommentarer til vores skrivelse vedr. 
snerydning på stien mellem Stjerneparken og Jernaldervej. Det blev besluttet at forsøge at 
lukke sagen ned ved ikke at gå ind i en yderligere diskussion, men at henholde os til 
tidligere skrivelse i et svar. 

           

5. Carsten lagde op til fortsat aftale med nuværende entreprenør, hvilket der var tilslutning til. 
Carsten drøfter med denne tilsyneladende manglende saltning i forhold til faktura for den 
forgangne vinter. 
 

6. Der var stor tilfredshed med vejfesten i år. Bestyrelsen ser gerne en gentagelse i 2020. 
Eventuel supplering af festudvalg tages op på generalforsamlingen. 
 

7. Næste generalforsamling afholdes fredag d. 13. marts 2020. Om muligt samme sted og 
form. 

                   

8. Intet.  
 

9. Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 23. januar 2020 kl. 19.30 hos Carsten. 
 

10. Intet. 


