
Grundejerforeningen Stjerneparken

Bestyrelsesmøde: torsdag d. 25. januar 2018 kl. 19.30 hos Jørgen.

Mødedeltagere:  Eigil, Carsten, Jørgen, Helge, Lone

Referent: Lone

Dagsorden:     1.   Regnskab 2017

                        2.   Budget 2018

                        3.   Status volden.

                        4.   Status snerydning, herunder fortov på Neptunvej.

                        5.   Tilskud til vejfest.

                        6.   Kopiering for foreningen

                        7.   Forberedelse af generalforsamling bl.a. bespisning, årsberetning,

         forslag fra nr. 26 om (ekstra) bomme mellem 28 og 35 – vedhæftet, valg til 
         bestyrelse mv.

                        8.   Siden sidst i øvrigt.

1. Regnskabet gennemgås af Jørgen – det ser fornuftigt ud. Alle bestyrelsesmedlemmer 
sætter underskrift på regnskabet til brug ved generalforsamlingen d. 16-3.

2. Budgettet gennemgås af Jørgen – ok for dette.

3. Den eksisterende beplantning på volden blev fjernet i efteråret 2017, hvorefter en ny 
beplantning først skal etableres i foråret 2018. Bestyrelsen er enige om, at der bliver sået 
græs på den indvendige side af volden, hvor der p.t. er et bredt jordareal. Jørgen tager en 
snak med firmaet, der skal plante – hvordan planterne fordeles mht. højde.

4. Rimelig tilfredshed med saltning/snerydning. Carsten har dog talt med Jesper Fogsgaard 
vedr. saltning – det er lige i overkanten, så der drosles lidt ned med dette.
Kommunen har påtaget sig al vedligeholdelse af fortovet langs Neptunvej.

5. Tilskud 1000 kr. til vejfest – uændret.

6. Vedr. kopiering: Lone spørger i SGF om muligheden for fremtidig kopiering af 
grundejerforeningens materiale – til generalforsamling osv.

7. Lokale til generalforsamlingen 2018 er booket i SKIC til fredag d. 16-3 2018 kl. 18.00.



Mht. til bespisning: alle synes godt om arrangementet ved generalforsamlingen 2017,
så Eigil bestiller som sidste år tapas og ost. Drikkevarer – øl, vand og vin.

Eigils årsberetning blev godkendt.

Bestyrelsen har modtaget forslag fra nr. 26 om ekstra bomme ved stien mellem nr. 26 og nr.
35 grundet hurtig kørsel med knallerter/cykler på denne sti. Vi har i bestyrelsen drøftet dette
men mener nok ikke, at det uden videre kan løses, så vi overlader det til 
generalforsamlingen at drøfte videre.

På valg til bestyrelsen er: Eigil, Carsten og Lone. Alle er villige til genvalg.

8. Siden sidst: Intet nyt.

Næste møde: Torsdag d. 4-10 kl. 19.30 hos Lone.

 

                                                                                                                                                             

 




