
Grundejerforeningen Stjerneparken 
 

Generalforsamling: fredag d. 17. marts 2017 kl. 18.00 i Søften Kultur- og 
Idrætscenter mødelokale 1, Kvottrupvej 9, Søften. 
	

Dirigent: Hans Jørgen (nr. 13) 

Referent: Lone (nr. 13) 

 

Dagsorden:     1.   Valg af dirigent. 

                        2.   Bestyrelsens beretning 2016. 

                        3.   Endelig godkendelse af revideret årsregnskab 2016 samt forelæggelse af               

                              Budget 2017. 

                        4.   Eventuelt indkomne forslag. 

                        5.   Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

                        6.   Valg af revisor og revisorsuppleant. 

                        7.   Fastlæggelse af årskontingent. 

                        8.   Eventuelt. 

 

Formanden (Eigil) bød velkommen til de 20 fremmødte deltagere. 

 

1. Hans Jørgen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 

    indvarslet trods manglende datering på indkaldelsen. 

 

2. Bestyrelsens beretning for 2016 blev fremlagt af formanden og vil kunne ses på hjemmesiden. 

    Et par spørgsmål og lidt drøftelse vedr. hjemmesiden, Facebook og snerydning. 

 

3. Kassereren (Jørgen) uddelte regnskabet og gennemgik dette. Der er indkøbt 

    Investeringsbeviser i februar 2017. Marie (nr. 23) syntes, at der er blevet brugt et stort beløb til  

    snerydning. En drøftelse af dette, hvor flere mente, at snerydningen er betydelig bedre nu end  

    for et par år siden. Det er nødvendigt med god snerydning – en snak om dette, hvorefter 



    regnskabet blev godkendt. Budget blev udleveret og gennemgået. Snerydningen er allerede 

    overskredet – blev forelagt og godkendt. 

 

4. Forslag indkommet fra Jytte og Robert (nr. 19) m.fl. vedr. beskæring/klipning af syrenerne hvert  

    2. år ved fællesarealet ud til Engdalsvej grundet højde + sikkerhed. 

    Der er allerede nu klippet ekstra ned for sikkerhed ved stien og ved Neptunvej. 

    En diskussion vedr. dette, hvor der også blev talt om, om det var den rigtige beplantning på 

    stedet og om, hvor meget man evt. vil ofre på en korrekt beskæring.  

    Efter denne lidt følelsesladede diskussion, blev forslaget trukket tilbage, og man henstiller til 

    bestyrelsen om beskæring af syrenerne til 10 – 20 cm over jorden i august/september 2017. 

 

5. Bestyrelsesmedlemmerne Helge (nr. 14) og Jørgen (nr. 33) var på valg. De var begge villige til 

    genvalg og blev således valgt for endnu en periode. De 2 suppleanter Ruth (nr. 9) og Carsten 

    (nr. 7) var ligeledes villige til genvalg. 

    Revisor Dorte (nr. 21) og revisorsuppleant Lone (nr. 12) var også villige til genvalg. 

 

7. Årskontingentet på 500 kr. blev foreslået uændret – og vedtaget. 

 

8. Heidi (nr. 7) meddelte, at hun i sine gemmer har fundet en vejfestkasse med 900 kr., som  

    bestyrelsen vil få overdraget. En drøftelse vedr. debatten om privatisering af offentlige veje i  

    Favrskov Kommune – Edel opfordrer til opmærksomhed omkring dette. Lone (nr. 13) indkalder  

    i maj festudvalget fra sidste år til en snak om et sommerarrangement for grundejerforeningen. 

    Er der flere, der ønsker at være med i festudvalget, er de mere end velkomne til at melde sig til  

    Lone. 

     

Formanden takkede for debatten, hvorefter dirigenten afsluttede dette års generalforsamling. 

 

Efter generalforsamlingen blev der serveret pølse- og ostebord og et glas vin, øl og vand. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


