
Beretning Stjernevejens Grundejerforening til generalforsamlingen 23/2-2015. 
 
 
Alle grundejere modtog i foråret et brev fra kommunen vedr. de forslag til ændring af deklarationen, som vi 

havde indsendt forslag om. Det blev desværre meget sværere, end vi havde håbet forud, i det som nævnt 

sidste år viser sig at være et problem, at der er deklaration i stedet for en lokalplan. I fik et opfølgende brev 

fra os, med en uddybende forklaring og denne kan til enhver tid fås igen ved henvendelse til bestyrelsen.  

Specielt svaret omkring træerne langs Stjernevejen giver anledning til bekymring, da vi igen under sidste 

storm kunne se, at træerne derude altså ikke har det godt. Vi vil opfordre til at de grundejere, der har 

grundene, får beskåret og tyndet ud og  derefter plantet nye langsomt voksende træer, eller i hvert fald 

sørger for de bliver holdt nede. 

Ud over dette har det været et ret inaktivt år. En enkelt borger rettede henvendelse om ny Nabohjælp App. 

Det er ikke noget, vi som bestyrelse vil gå ind i, men man kan jo gøre det på de enkelte veje, hvis man synes 

det er en god ide. Vi i bestyrelsen er nok så gammeldags, at vi hælder mere til at fortælle sine nærmeste 

naboer, når man ikke er hjemme og bede dem have ører og øjne åbne, samt hjælpe med at få det til at se 

beboet ud. 

Fiske dagen forløb med solskin og højt humør. 

12 glade fiskere var mødt op og der blev halet fisk i land, dog ikke så mange som man kunne ha ønsket. 

 Kiwi, brugsen og Løsning Pizza sponserede præmier, grundejerforeningen købte fiske-relaterede præmier 

ved  Østjysk våben. 

Alt i alt en hyggelig dag, med ønske om flere deltagere i år. 

 

Som I måske har læst er kommunen i gang med en plan om ny cykelsti nede ved de nye huse. Vi har haft 

kontakt for at sikre, at det ikke påvirkede vores skolesti og der er blevet svaret, at det gør det ikke.  

Et sidste lille hjertesuk: Der bliver desværre fundet rigtig mange cykler rundt om på vores veje og stier. Hvis 

du finder en så få det gerne meldt at det står der enten til politiet eller via Facebook, så cyklerne finder 

deres ejer igen. Vi må måske også i alle husstande overveje hvorfor der uge efter uge dukker cykler op ☺ . 


