Kontingentbetaling for 2015
Med dette nummer af ”Planeten” følger et girokort til betaling af
kontingent til grundejerforeningen for 2015.
Generalforsamlingen i februar stemte for uændret kontingent, så der
ligesom i fjor skal betales 800 kr. til grundejerforeningen.
Det medfølgende girokort skal benyttes ved indbetalingen, idet
girokortet er forsynet med et id-nummer, der fortæller kassereren
hvilken parcel, der er betalt kontingent for.
Betaling kan ske via giro eller home-banking. Husk ved betaling via
home-banking enten at oplyse girokortets id-nummer eller vejnavn
samt husnummer. Betaling kan også ske i en af Sydbanks filialer, men
banken kræver et gebyr for at modtage pengene - dog mindre end det,
der skal betales på posthuset.
Kontingent skal være betalt senest den 8. september.
NB: Bliver det nødvendigt for kassereren at udsende en
rykkerskrivelse, vil det medføre et rykkergebyr, som ifølge
foreningens vedtægter er 25 procent af det årlige kontingent.

Hvis beboerne i et hus ikke er identisk med ejeren af huset,
bedes girokortet videresendt til ejeren.
”Planeten” er medlemsblad for Stjernevejens Grundejerforening og udsendes efter
behov. Dette nummer er omdelt i kvarteret i august 2015.
Redaktion: Mogens Hansen. Tryk: Fotokopi.

Følg med på hjemmesiden
I mange år har det været en tradition, at der på denne plads i det første
nummer af ”Planeten” efter den årlige generalforsamling i Stjernevejens
Grundejerforening var et referat af generalforsamlingen. Men det undlader
vi denne gang, for referatet fra generalforsamlingen har siden april kunnet
læses på foreningens hjemmeside
www.stjernevejensgrundejerforening.dk
Grundejerforeningen fik nemlig i april ny hjemmeside, som næstformand
Steen Larsen står for at vedligeholde. Hjemmesiden indeholder mange
nyttige oplysninger for grundejerne - ud over foreningens vedtægter,
områdets deklaration, referater fra generalforsamlinger de seneste år,
foreningens regnskab, bestyrelsesmedlemmernes telefonnumre og e-mail
adresser. Steen Larsen holder også siden opdateret med nyheder om
kvarteret, bl. a. den nye asfalterede cykelsti vest for kvarteret.
Her vil der også kunne læses om muligheden for at opskære træ til
brændeovnen, når grundejerforeningen i løbet af september får gartneren,
som foreningen entrerer med, til at rydde den ubebyggede grund på
Merkurvej - grunden bag transformatorstationen - for træer og krat. Nogle
af træerne er blevet så store, at de generer naboerne. Så nu bliver de fleste
af træerne fældet og arealet vil blive tilsået med græs, som det også er
tilfældet med de tre ubebyggede grunde langs Stjernevejen, som
kommunen også har tilskødet grundejerforeningen.
Gartneren er også i gang med at udarbejde en beskrivelse af, hvad der skal
gøres ved stierne i kvarteret. Nogle steder ligger fliserne meget ujævnt, de
fleste steder er græsrabatterne ”vokset” flere centimeter højere end fliserne
og andre steder er stenene mellem fliserækkerne sunket - som regel på
grund af, at myrer har etableret bo under dem.
Generalforsamlingen vedtog, at stierne skal renoveres i løbet af de næste
par år, og det kommer til at ske på baggrund af den plan, som gartneren er
i gang med at udarbejde.

Så skal der fiskes
Det er blevet en tradition, at Stjernevejens Grundejerforening
arrangerer en fiskedag for børn og barnlige sjæle i den lille sø
ved Tranebovej. Fiskedagen er i år fastsat til
søndag den 6. september
Hvor der fiskes i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 13.00. Kun fisk
fanget i søen i dette tidsrum kan deltage i konkurrencen om de
tre præmier.
Grundejerforeningen sørger for udsætning af fisk i søen, så der
er mulighed for at få bid under konkurrencen. Bestyrelsen
henstiller til alle i kvarteret, at der ikke fiskes i søen i dagene op
til fiskekonkurrencen.
Thomas Schytt fra bestyrelsen står for det praktiske i
forbindelse med fiskekonkurrencen og indvejningen af fisk.
Grundejerforeningen byder deltagerne på en øl eller vand, mens
forhåbentligt store fisk hives i land.
___________________________________________________________

Nyt medlem i bestyrelsen
Børge Hansen er her i august udtrådt af bestyrelsen i Stjernevejens
Grundejerforening, efter at have solgt huset på Saturnvej.
I stedet indtræder førstesuppleanten Michelle Jensen, Venusvej 10 i
bestyrelsen. Det er efterhånden mange år siden Venusvej sidst havde et
bestyrelsesmedlem. Nu er grundejerne på Jupitervej de eneste, der ikke er
repræsenteret i bestyrelsen.

Stjernevejens Grundejerforening
Formand

Conny Troelsen

Neptunvej 14

41 65 67 42

Marsvej 46

98 66 20 02

Næstformand

Sten Larsen

Ansvarlig for www.stjernevejensgrundejerforening.dk

Kasserer

Mogens Hansen

Saturnvej 25

75 65 19 15
20 31 04 81

Thomas Schytt

Marsvej 53

60 39 08 60

Irene Madsen

Merkurvej 41

26 46 45 00

Judithe Abrahamsen

Neptunvej 8

41 67 42 18

Sekretær

Michelle Jensen
Venusvej 10
22 15 89 14
___________________________________________
Suppleanter

Ole Bang
Jupitervej 31
75 65 09 30
___________________________________________
Revisorer

Ib Ploug
Steen Sandager

Merkurvej 21
Venusvej 15

75 65 03 77
75 70 04 11

