Stierneveiens grundeierforenings generalforsamling den 23. februar 2022kl. X9.30 på
Hedensted Sognegård.
Tilstede er antal: 25

Dagsorden i henhold til §8 iforeningens vedtægter:

1.

2.

Valg af dirigent

-

Peter Laursen.
a. Uddeling af Planeten i korrekt tid - Godkendt
Bestyrelsens beretning om det forløbne år:
a. Beretningen kan ses i februar 2022 udgaven af planeten.
b. Tilf6jelse til beretningen: Gennemgang af regler om parkering i kvarteret. tngen
lastbiler må parkeres i kvarteret. Varebiler og personbiler skal parkeres på egen
grund.

c.

Spørgsmål: Hvad er sanktionsmulighederne: Henvendelse til kommunen elter til
vognmanden hvis der ikke bliver reageret på en personlig henvendelse.

d.

3.
4.
5.
6.

Deklarationen og vedtægterne bliver udleveret af ejendomsmæglerne eller som
minimum henvist til hjemmesiden.
e. Uenighed om hvorvidt xxxbilerne må parkeres og der henvises her til
politivedtægterne som angiveligt siger at man gerne må.
Aflæggelse af regnskab - Kan ses på hjemmesiden- Regnskabet er godkendt
Rettidigt indkomne forslag - lngen forslag i år
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent - godkendt
a. + 6.b. - Afstemning mellem Mogens, Judithe, Michelle, Esben, Stephanie, Mette
Mogens, Michelle, Esben, Mette er valgt direkte i bestyrelsen
Stephanie, Judithe er valgt som suppleanter

7

.

8.

Valg af

to revisorer og en revisorsuppleant

-

På valg

er lb Ploug og Bent Christensen,

Revisorsuppleant er Lisette.
Eventuelt:

a.
b.

c.
d.
e.

f.

Belægning bliver Ødelagt af saltspredere på den gamle skolesti- Når det regner,
ligger der også meget vand (bl.a. på saturnvej)
Cykelstived marsvej 43 er kommunen stoppet med at feje sne. Conny har
diskuteret med kommunen at den gamle skolesti stadig skalfungere som rykelsti og
derfor skal den ryddes.
Hjørnerne bliver ødelagt pga. fjernvarmen, men entreprenørerne skal efterlade
området som det var før.
vandlås? Yderligere gennemgang på næste bestyretses mØde.
Benyt evt. kommunens giv et praj vedr. de huller som er på skolestien.
Hvis der ses at kommunen kører med traktor på stierne som ødelægger stierne, må
der gerne tages billeder som dokumentation til kommunen.

g.

til hvorfor bestyrelsen ikke bare betaler for t hjertestarter lndsamlingen som er startet, betyder at alle fra byen og omegnen kan stptte og at
det ikke kun er stjernevejens beboere som skal betale for dem.

Spørgsmål
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