
 

 

 
 

 
 

 

 

Generalforsamling 
 

Stjernevejens Grundejerforening holder ordinær generalforsamling i 

Hedensted Centret indgang B, lokale “Ulven” - Gesagervej 68-70, Hedensted 

 

tirsdag den 26. februar 2019 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 tre bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Conny Troelsen, Neptunvej, Irene Madsen, Merkurvej 

(villige til genvalg) og Thomas Schytt, Marsvej (ønsker ikke 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 



 

 

Beretning  2018 
 

Så er det igen tid til Generalforsamling og dermed tid til at høre lidt om, hvad 

bestyrelsen i Grundejerforeningen arbejder med. 

 

Vi har i årets løb haft kontakt med kommunen om den voksende rågekoloni 

langs Stjernevejen. Kommunen havde ikke den store succes med 

nedskydning af unger, træerne blev for tætte. Planen har så været at regulere 

ved at skyde et antal voksne råger her i vinter, desuden at fælde nogle træer 

og evt. lave en sti derinde. Desværre er arbejdet ikke rigtig kommet i gang. 

Kommunen venter på frostvejr. Vi kan selv hjælpe med at få færre råger ved 

at gå ture i skoven her i foråret, mens rågerne bygger reder. Larm og rysten af 

træer/banken på træer forstyrrer dem, så de flytter. 

Ud over dette har vi talt med kommunen om nye og større vejskilte. Ifølge 

kommunens regler afhænger skiltenes størrelse af vejens kategori og ikke af,  

hvor befærdet vejen er. Skiltene er nu flyttet lidt længere ud mod vejen i et 

håb om, at det hjælper på synligheden. Lad os se, og så må vi evt. tage det op 

igen senere. 

 

2018 var året, hvor del af stirenovering fandt sted. Græsset, der blev sået i 

den forbindelse, havde svært ved at få ordentlig fat, da der blev tørke 

umiddelbart efter såning. Det betyder desværre, at der en del steder arbejdede 

sig en del sten op, som grundejerne må fjerne for at få stykket pænt igen. 

Vi kan se, at en del af grundejerne ikke er kommet i gang med at holde deres 

områder mod stierne. Det er vigtigt at slå græsset og rense for ukrudt mellem 

fliserne og - indtil græsset har fået ordentlig fat - også luge de største 

ukrudtsplanter væk. Vi har fra bestyrelsen overvejet en gang årlig sprøjtning 

mellem fliserne. Dette vil dog ikke kunne holde ukrudt i bund, kun være en 

hjælp til, at der ikke står højt ukrudt. Vi er ikke helt afklarede på, om vi 

vælger denne løsning, eller om vi i højere grad -ligesom tidligere- vil udstede 

advarsler og derefter tilkalde gartner for grundejerens regning, hvis 

vedligehold ikke overholdes. Dette gælder også for f.eks. hækklipning. 

 

Vi har fået henvendelser om faste parkeringer på gæsteparkeringerne. Vi må 

indskærpe, at egne biler, campingvogne og trailere kommer ind på egen 

grund. Det er specielt mange store biler på gule plader, der udgør problemet. 



 

 

 

På generalforsamling i fjor fortalte vi om en henvendelse fra Hedensted 

Kommune om evt. fjernvarme. Vi har ikke hørt mere, men projektet er 

formentlig sat på længere pause, idet der ikke var nogen der bød ind på at 

bebygge “Guldgrunden”. Desuden har regeringen sat en stopper for 

tvangstilslutning, så de kan ikke som en selvfølge tage os med i 

beregningerne. 

Sidste år efterlyste vi folk der har fået foretaget Radonmåling og modtager 

stadig gerne resultater på stjerne@profibermail.dk. Vores område står som 

højrisiko, men er det reelt? 

 

I 2018 blev der ikke afholdt fiskedag. Søen har i flere år haft det skidt, og 

med den varme sommer blev den yderligere belastet. Vi arbejder fortsat på et 

projekt, hvor vi gerne i samarbejde med andre interesse- grupper kan sende et 

forslag til kommunen med ønsker, der kan forbedre vandkvaliteten i søen. 

Den er så ringe, at de fisk, vi evt. satte ud i søen til en fiskedag, hurtigt ville 

dø af mangel på ilt. 

 

Legeredskaberne på grundejerforeningens legeplads trænger til en gang 

maling. Det kunne være dejlig og billigst, hvis nogen kunne have lyst til at 

hjælpe med dette. Hvis vi nedsatte en gruppe, der kunne kontaktes, når vejret 

er til det, så kunne vi hurtigt ordne det på et par eftermiddage eller en 

weekend. Vi regner desuden med, at der skal nyt sand på petanquebanen. 

 

Der er de sidste år flyttet mange yngre familier ind i kvarteret, hvilket er 

rigtig dejligt. Det vil være godt, hvis nogen af disse kunne have interesse i at 

deltage i foreningens arbejde, således I selv er med til at forme kvarteret. 

Kom frit frem, vi har brug for jer. 

 

Tak til bestyrelsen for arbejdet i 2018. Thomas har valgt at udtræde at 

bestyrelsen, tak for de år, du har været med. 

 

Generalforsamlingen holdes igen i år i Hedensted Centret –  

1. sal - lokale “Ulven” - Adgang: Indgang B  

mailto:stjerne@profibermail.dk


 

 

 
 

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 

http://www.stjernevejensgrundejerforening.dk/

