
 
 
 
 

Generalforsamling 

 
Stjernevejens Grundejerforening holder ordinær generalfor-
samling i Hedensted Centret indgang B, lokale “Ulven” - 
Gesagervej 68-70, Hedensted 
 

onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.30 
 

Dagsorden i henhold til § 8 i foreningens vedtægter: 
 1 Valg af dirigent 
 2 Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
 3 Aflæggelse af regnskab 
 4 Rettidigt indkomne forslag 
 (Der er i år ingen forslag) 
 5 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
 6 a Valg af fire bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Carsten Rud Jacobsen, Jupitervej, Judithe Abrahamsen, Neptunvej, 
Michelle Jensen, Venusvej, Mogens Hansen, Saturnvej - alle villige til genvalg. 

 6 b Valg af to suppleanter. 
På valg er Joan Lindberg, Neptunvej og Peter Laursen, Merkurvej.  

  7 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 
På valg Steen Sandager, Venusvej og Ib Ploug, Merkurvej (villige til genvalg) 
og suppleant Poul Erik Kristiansen, Marsvej. 

 8 Eventuelt 
 

 

”Planeten” er medlemsblad for Stjernevejens Grundejerforening og 
udsendes efter behov. Dette nummer er omdelt i kvarteret i uge 6 2018 
Redaktion: Mogens Hansen. Tryk: Fotokopi. 



Bestyrelsens beretning 2017 
 
Vi har i 2017 fortsat projektet med at få rettet stierne i området 
og i skrivende stund skulle gartneren være færdig. Der skal 
selvfølgelig sås græs de steder, han ikke nåede, inden 
vintervejret satte ind. Jeg vil gerne opfordre til, at vi alle 
hjælper på vej med, at det forbliver pænt. Så måske kunne den 
enkelte efterså, hvis græsset ikke får ordentlig fat og evt. luge 
lidt, således at det ikke bliver ukrudtet, der vinder. Vi kan også 
alle - store som små - hjælpe ved at undlade at gå og cykle ude 
på rabatterne, så græsset får en chance for rigtigt at få fat. På 
sigt er det vigtigt, at alle grundejere, der har huse ud til stierne, 
husker en gang årligt at hakke i kanten hen langs fliserne, så 
græsset ikke igen vokser op over fliserne og tipper dem. 
 

Vi har hen over året konstateret, at det igen er taget til med 
renovationsbiler, der kører op over hjørnerne, hvor stikvejene 
munder ud i stamvejene. Vi går dog fra bestyrelsen ikke ind for 
at lægge sten derude, da det giver andre problemer. Jeg har 
derfor igen kontaktet kommunen og bedt Teknisk Forvaltning 
tage en snak med det renovationsselskab, der kører herude. 
 

Vedr. skolestien er status, at det fortsat er kommunen, der 
rydder den for sne og salter, når det er glat. Snakken om 
forbedring af forbindelsen fra kvarteret ned mod den nye 
asfalterede sti, afventer stadig. Der er fra forskellig side blevet 
lovet, at man vil få sagen op på et møde i det nye Teknik 
udvalg. Så må vi se, hvad det fører til. 
 

Fiskedag blev afholdt 27. august og i år med gode fangster. Det 
er jo rart. Det var en fin dag ved søen, men det er ikke mange, 
der deltager. Måske er den tradition ved at have haft sin tid???  
Kan vi finde på nyt? 
 



Lige et par bemærkninger omkring dødsboer og tvangs-
auktioner. Vi må erkende, at der ikke er meget, grundejer- 
foreningen kan gøre, når en ejendom i kvarteret kommer til at 
stå uden ”ejer” og ejendommen og omgivelserne står og 
forfalder. Det er generende for de nærmeste naboer og andre på 
den pågældende vej, når det som i dette tilfælde er en hjørne- 
ejendom, som er det første der møder dem, som fra 
Stjernevejen kører ind på vejen. Vi synes også i 
grundejerforeningens bestyrelse, at det har taget urimelig lang 
tid, inden der er udsigt til, at huset igen bliver beboet. Den 
tidligere ejer boede i Sverige, da han døde, og da behandlingen 
af boet overgik til en svensk ret, har vi opgivet at følge med i 
udviklingen. Vi undrer os over, at kreditforeningen, der har lån 
i huset, ikke forlængst har fået huset på tvangsauktion. 
 

Som nævnt i sidste års beretning kunne det være en mulighed at 
lave et udkast til et projekt omkring Trampekær, som har det 
dårligt. Hvis nogen skulle have lyst til at deltage i dette arbejde 
er muligheden fortsat tilstede, da der ikke blev nedsat en 
arbejdsgruppe, jeg håber dette kan ske på denne general-
forsamling. Arbejdet vil formentlig skulle være i samarbejde 
med Løsning Borgerforening. 

Generalforsamlingen holder flyttedag 

Den årlige generalforsamling i Stjernevejens Grundejerfor-
ening har i år måttet holde flyttedag. Bo Bonde tager ikke 
længere arrangementer ind i Spisegården, så for første gang i 
foreningens historie skal generalforsamlingen 2018 foregå i 
Hedensted Centret på Gesagervej. Vi skal være i lokalet 
“Ulven” på første sal, og det lokale kommer man op til gennem 
indgang B. 

Vi ses onsdag den 28. februar kl. 19.30 



Stjernevejens Grundejerforening 

 
 
 
Formand 
Conny Troelsen Neptunvej 14 41 65 67 42 

Ansvarlig for www.stjernevejensgrundejerforening.dk 
 

Næstformand 
Carsten Rud Jacobsen Jupitervej 6 52 19 56 22 
 
Kasserer 
Mogens Hansen Saturnvej 25 20 31 04 81 
 
Sekretær 
Michelle Jensen Venusvej 10  22 15 89 14 
 
Irene Madsen Merkurvej 41 26 46 45 00 
 
Judithe Abrahamsen Neptunvej 8 41 67 42 18 
 
Thomas Schytt Marsvej 53 29 10 84 13 
___________________________________________ 

 
Suppleanter 
Joan Lindberg Neptunvej 26       22 95 05 48 
Peter Laursen Merkurvej 32 20 62 66 61 
___________________________________________ 
 
Revisorer 
Ib Ploug Merkurvej 21 75 65 03 77 
Steen Sandager Venusvej 15 40 81 84 85 


