Beretning for 2016 til generalforsamling 29/2-2016.
På generalforsamlingen i 2015 blev det vedtaget at afsætte 300.000 -350.000
kr. til at omlægge/oprette stierne i området. Vi har i løbet af året indhentet 3
tilbud på dette. Resultaterne var meget forskellige, og vi har valgt at bruge
vores sædvanlige gartner, da han var billigst. Vi forventer at arbejdet på
Merkurvej og Venusvej starter om ganske kort tid. I den forbindelse skal
grundejere med hæk mod stierne have klippet deres hæk ind - dette gøres
bedst om vinteren. Formålet med dette er, at vi kan få skrabt græs af.
Ligeledes må vi anmode om, at der vandes og fjernes ukrudt, mens det nye
græs etablerer sig. Planen er at der næste år arbejdes videre op i kvarteret, og
dette vil så gælde for Marsvej og Jupitervej næste år. Til information har vi
sagt, at det er ok at arbejdet laves, når der er tid for andre opgaver, så
arbejdet kan strække sig over nogen tid. Der må selvfølgelig ikke efterlades
noget, der er til gene, hvis de forlader området for en periode.
Der er nogle hjørnetræer, der ikke har det så godt. Det er tilladt at fjerne
træerne med rod og enten plante nye træer for egen regning eller lade hjørnet
stå som græs.
I årets løb har vi fået ryddet en tom grund, som er tilskødet foreningen. Vi har
jo de tre ”blinde” grunde ud mod Stjernevejen, som vi har udnyttet til
legepladser for børn og voksne. Nede ved transformatorstationen ligger der
yderligere en grund, hvor træer og buske havde fået lov at vokse. Det var
blevet til gene og fare for naboerne, og der står nu kun få træer tilbage. Der
bliver jævnet og tilsået med græs, som vil blive slået få gange årligt.
Den nye sti, som kommunen lavede bag om det nye kvarter, er blevet færdig.
Desværre har det medført, at de skar ned på fejning/rydning/ vedligehold af
skolestien. Vi har været i kontakt med dem, og lige nu bliver den holdt. Vi
mener ikke, det kan være meningen, at den oprindelige sti ikke holdes. Det er
den direkte skolesti for børnene i vores område, og der er ikke tilslutninger fra
vores stier til den nye sti.
En tilbagevendende ting - Husk at parkering af biler, trailer og campingvogne
skal foregå på egen grund. I den forbindelse vil jeg minde om, at man kan søge
kommunen om tilladelse til at udvide indkørslens bredde.

Tre forslag til årets generalforsamling
Forslag 1
Bestyrelsen foreslår teksten i §17 ændret til:
Medlemmernes indbetalinger sker til bank- eller girokonto. Foreningen har en
driftskonto (checkkonto), hvor der kan hæves af kassereren alene. Midlerne på
denne konto bør ikke overstige kr. 50.000. Råder foreningen over en større
formue skal den placeres i obligationer med en løbetid på maksimalt 20 år
og/eller en spærret konto i et pengeinstitut. På depot og konto kan kun hæves af
kassereren i forening med enten formand eller to bestyrelsesmedlemmer.
Kassereren skal være kautionsforsikret. Kautionens størrelse bestemmes af
bestyrelsen. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.

Ændringen er at obligationer må have en længere løbetid.
Forslaget kræver i henhold til vedtægternes §11 et flertal på 2/3
af de afgivne stemmer.

Forslag 2
Stig Olesen, Marsvej 51 foreslår:
Der skal forsøgsvis opstilles en container på hver stamvej til
haveaffald om efteråret.
Begrundelse: Førhen var der opstillet to containere på hver stamvej forår
og efterår. De var altid fyldte. Det er jo ikke alle, der har en trailer.

Forslag 3
Stig Olesen, Marsvej 51 foreslår:
Der skal sprøjtes for myrer.
Begrundelse: SF-stenene er flere steder sunket ind ved kantstenen og op i
græs fortovene på grund af underminering af myrer. Det samme gælder
stierne, der flere steder er sunket, og ved kraftig regnskyl er oversvømmet
ude i græsset og ufremkommelig. Der er flere stedet smidt sand i hullerne,
for at man kan færdes, men det er jo ikke løsningen.

Stjernevejens Grundejerforening
Formand
Conny Troelsen

Neptunvej 14

41 65 67 42

Næstformand
Steen Larsen

Marsvej 41

98 66 20 02
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Mogens Hansen

Saturnvej 25

75 65 19 15
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Marsvej 53
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Irene Madsen

Merkurvej 41
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Judithe Abrahamsen

Neptunvej 8
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Michelle Jensen

Venusvej 10

22 15 89 14

Sekretær

___________________________________________
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Ole Bang

Jupitervej 31

75 65 09 30

Vakant efter Michelle Jensen er indtrådt i bestyrelsen
___________________________________________

Revisorer
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Merkurvej 21

75 65 03 77

Steen Sandager

Venusvej 15

75 70 04 11

