
 

Generalforsamling 

 

Stjernevejens Grundejerforening holder ordinær generalforsamling på 

Sognegården, Bytorvet 18, Hedensted 

 

onsdag den 23. februar 2022 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 – regnskabet omdeles og kan nogle dage 

inden ses på www.stjernevejensgrundejerforening.dk  

 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 Mogens Hansen, Saturnvej; Judithe Abramhamsen, 

Neptunvej; Carsten Jacobsen, Jupitervej: Michelle Jensen, 

Venusvej (Alle er villige til genvalg). Desuden opstiller Esben 

Damgaard (Jupitervej). 

 6 b Valg af to suppleanter. 

På valg er Joan Lindberg, Neptunvej og Esben Damgaard, 

Jupitervej (villige til genvalg).  

  7 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 

På valg Steen Sandager, Venusvej og Ib Ploug, Merkurvej 

(villige til genvalg) og suppleant. Bent Christensen, Neptunvej 

 8 Eventuelt 
 

Husk at sende dit navn, adresse og mail til Stjerne@profibermail.dk 
 
 

”Planeten” er medlemsblad for Stjernevejens Grundejerforening og udsendes efter 
behov. Dette nummer er omdelt i kvarteret i perioden 4. – 9. februar 2022. 
Redaktion: Mogens Hansen. Tryk: Fotokopi. 

http://www.stjernevejensgrundejerforening.dk/
mailto:Stjerne@profibermail.dk


 

 

Beretning 2021 Stjernevejens Grundejerforening   

                                    v/ formand Conny Troelsen 

 
 

2021 har på alle måder været et specielt år også i grundejerforeningen. 

Vores generalforsamling blev først afholdt i august og dermed blev 

betaling af årets kontingent også udskudt til efteråret, da evt. stigning i 

satsen skal vedtages på Generalforsamlingen. Kontingentstigning var 

også til diskussion, men blev nedstemt i denne ombæring. 

 

I efteråret 2021 begyndte Fjernvarmen deres arbejde med nedlægning af 

rør i hele kvarteret. De nåede næsten at blive færdige på Venusvej og 

Merkurvej, selvom vi lige måtte have fat i dem, at der skulle gøres mere 

farbart på Merkurvej inden de tog på juleferie. Generelt skal vi holde øje 

med om der bliver afsluttet pænt, så indsigelser kan gøres inden 

tidsfristen. 

I skrivende stund slut januar 2022 er de i fuld gang med Marsvej, 

hvorefter der måske bliver en pause hos os, hvor de arbejder på 

Tranebovej i stedet. 

 

Året er for formandens vedkommende gået med en del kommunikation 

vedrørende proteinfabrik på Karosserivej. Fabrikken er nu påbegyndt sit 

projekt, og vi kan blot håbe, at de bekymringer, vi luftede vedrørende 

gener, viser sig ikke at være et problem.   

 

På antallet af henvendelser fra ejendomsmæglere kan vi konstatere, at 

der fortsat er gang i udskiftning af beboere i kvarteret og velkommen til 

jer nye. En enkelt af de helt nye beboere meldte sig på banen ved 

Generalforsamlingen og er nu suppleant med deltagelse i møderne. Det 

er dejligt at Esben og Michelle, som har været med nogen år, deltager, 

da det er vigtigt at de yngre beboere er med til at sætte retning.  

Måske var det også noget for dig?? Blandt andet skal vi i gang med at 

se på muligheder for biodiversitet i området og i samarbejde med 

kommunen omkring de områder der er deres, men som påvirker os. 

 



 

 

 

 

På Generalforsamlingen blev det besluttet, at vi vil overgå til mere 

digital kommunikation og i den efterfølgende ”Planeten” blev alle bedt 

om, at sende deres mailadresse, samt navn og adresse til 

Stjerne@profibermail.dk. Dette står stadig ved magt, da vi desværre kun 

har fået få mailadresser ind. Vi vil indtrængende anmode om at få 

dette gjort, da vi hver gang, vi skal kvarteret igennem, bruger megen 

tid på udskrivning, foldning og omdeling.  

 

På Generalforsamlingen blev der spurgt til, om vi kunne få en 

hjertestarter op i kvarteret. Der er nu en aftale på plads om, hvor vi må 

sætte den og hvordan vi får strøm. Vi skulle dog bruge en tilladelse, som 

vi fik Arkil til at søge, samtidig med de søgte gravetilladelse til Marsvej. 

Arkil kommer også til at grave kablet ned for os, og det siger vi tak for. 

Planen er, at hjertestarteren skal stå ved busstoppestedet midt på 

Stjernevejen, så det er nemt at komme til fra hele området.  

Da vi nu er nået så langt hen mod Hjertestarteruddeling 2022, vil vi se 

om vi kunne få en tildelt. Det kræver at vi går 15 ruter i forbindelse med 

indsamling den 24/4. Man kan også lave en digital gruppe, hvis man 

ikke kan komme fysisk rundt, eller hvis man kender en aktiv et andet 

sted i landet, der vil hjælpe os kan ruten være der. Så håber rigtig mange 

af jer vil melde tilbage, så vi kan få Hjertestarteren op snarest. Skriv til 

os på stjerne@profibermail.dk. Eller tilmeld jer gruppen som vil blive 

slået op i Facebookgruppen Stjernevejskvarteret.  

Læs mere her https://hjerteforeningen.dk/2022/01/ved-du-hvor-langt-

der-er-til-din-naermeste-hjertestarter/  
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Stjernevejens Grundejerforening 

 

 
Formand 
Conny Troelsen Neptunvej 14 41 65 67 42 

 

Næstformand 
Irene Madsen Merkurvej 41 26 46 45 00 

 
Kasserer 
Mogens Hansen Saturnvej 25 20 31 04 81 

 
Sekretær 
Michelle Jensen Venusvej 10  22 15 89 14 
Ansvarlig for www.stjernevejensgrundejerforening.dk 
 

Carsten Rud Jacobsen Jupitervej 6 52 19 56 22 

 

Judithe Abrahamsen Neptunvej 8 41 67 42 18 

 

Peter Laursen             Merkurvej 32       20 62 66 61 

___________________________________________ 

 
Suppleanter 
Joan Lindberg Neptunvej 26       22 95 05 48 

Esben Damgaard Jupitervej 46        24 48 89 24 

__________________________________________ 

 
Revisorer 
Ib Ploug Merkurvej 21 27 18 39 51 

Steen Sandager Venusvej 15 40 81 84 85 

Bent Christensen (suppl)Neptunvej 8 

http://www.stjernevejensgrundejerforening.dk/

