
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stjerneparken 

Torsdag d. 28. januar 2016 kl. 19.30 hos Eigil 
	

Tilstede: Eigil, Helge, Jørgen og Lone 

Afbud: Carsten 

	

Dagsorden: 

1. Valg af referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Regnskab 2015 samt budget 2016 
4. Brønden ved nr. 16 
5. Snerydning  
6. Aflyst vejfest og konsekvenser for køb af telt 
7. Referat fra dialogmøde med landsbyrådet – Eigil og Carsten deltog. 
8. Planlægning af generalforsamling 
9. Evt. 
10. Næste møde	

	

	

	

1. Lone blev valgt til aftenens referent. 
2. Dagsordnen blev godkendt. 
3. Jørgen gennemgik regnskabet i forhold til budgettet. Alt ser fint ud. 

Budget for 2016 blev uddelt og drøftet. 
4. Brønden ved nr. 16 er repareret i 2015 og jan. 2016. Her i januar er fliserne blevet 

lagt om af kommunen. Om det er en drænbrønd eller kloak er uvist, men kommunen 
mener, at det er en drænbrønd. 

5. Vedr. snerydning kører vi videre med FHL ApS resten af sæsonen. Han kommer 
efter behov – vurderer selv p.t. 
En drøftelse vedr. fremtiden, da det p.t. er dyrt. Vi lader det være et punkt under evt. 
til generalforsamlingen til høring bl.a. beboerne. Der er kommet flere positive respons 
vedr. den forbedrede snerydning i denne sæson. Det skal drøftes yderligere efter 
vintersæsonen. 

6. Den aflyste vejfest i sommeren 2015 blev drøftet –  ærgerligt at den ikke blev til 
noget, men vi foreslår, at der bliver nedsat et nyt festudvalg på generalforsamlingen. 
Vores telt er desværre ved at være udtjent, men måske er der ikke baggrund for at 
købe et nyt, hvis der ikke er opbakning for vejfest i vores grundejerforening. 
Opbevaring fremover af vores telt blev diskuteret. Måske kunne det være en løsning 
at leje SGF’s telt til evt. vejfest – Lone undersøger størrelse og pris.  Kan oplyse at 
teltet er 60 km2 og koster 1800 kr. at leje. 

7. Ingen kommentarer. 
8. Generalforsamlingen d. 11. marts 2016 drøftes. Vi undersøger muligheder for 

afholdelse her i Søften. Lone undersøger vedr.  SGF klubhuset, og Eigil vedr. 
Præstemarkskolen.  



Eigil indkalder i uge 7 og fordeler opgaverne imellem os.  
 
Dagsorden til generalforsamlingen: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning 2015. 
3. Endelig godkendelse af revideret årsregnskab 2015 samt forelæggelse af budget 

2016. 
4. Drøftelse af vejfest i fremtiden - Evt. nedsættelse af festudvalg. 
5. Evt. køb af festtelt. 
6. Evt. indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Fastlæggelse af årskontingent. 
10. Eventuelt 

	

9.  Jørgen tager kontakt til Gil vedr. vores hjemmeside. Den skal rettes til vedr.                      
bestyrelsesmedlemmer og snerydningen er ikke korrekt. Hjemmesiden skal indeholde 
referat af bestyrelsesmøder, regnskab, budget, referat af generalforsamlingen og 
bestyrelsens beretning. 

10. Næste møde: Torsdag d. 29. september 2016 hos Helge 

 

	

	

	
	
	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 	

	

	

	


