
 
 

Generalforsamling 

 

Stjernevejens Grundejerforening holder ordinær generalforsamling i 

Hedensted Sognegård, Bytorvet 18, Hedensted 

 

onsdag den 22. februar 2023 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 ikke indkommet nogen forslag) 
  

 5 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
  

 6 a Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 
På valg er Peter Laursen, Merkurvej (ønsker ikke genvalg), Irene Madsen, 
Merkurvej og Conny Troelsen, Neptunvej. (villige til genvalg) 

  

 6 b Valg af to suppleanter. 
På valg er Judithe Abrahamsen, Neptunvej og Stephanie Skjødt Neptunvej.  

   

 7 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 
På valg er Ib Ploug, Merkurvej (ønsker ikke genvalg) og Bent Christensen, 
Neptunvej (villig til genvalg). Suppleant. Lisette Fischer, Neptunvej. 

  

 8 Eventuelt 
 

 

”Planeten” er medlemsblad for Stjernevejens Grundejerforening og udsendes efter 
behov. Dette nummer er omdelt i kvarteret i uge 6 2023. Redaktion: Mogens Hansen. 
Fotokopi. 



Beretning 2022 Stjernevejens Grundejerforening 
 

Året 2022 blev i Stjernevejskvarteret fortsat præget af klargøring til 

fjernvarme. Projektet har trukket længere ud end nogen havde regnet 

med og ved årsskiftet 2022/2023 var der således stadig store dele af 

kvarteret, der ikke var koblet på fjernvarmenettet fra Løsning. Der 

indløber fortsat gravetilladelser fra Hedensted Kommune vedr. 

fjernvarmen, så der er sporadiske gravearbejder vedrørende 

tilkobling for dem, der ikke fra start var tilmeldt projektet. Generelt 

virker det som om arbejdet fra Arkil på stikvejene er blevet afleveret 

rigtig fint, men I skal endelig kontakte os, hvis der er steder, hvor der 

viser sig problemer. 

Der vil i lang tid fremover være opgravning, efterhånden som 

antallet af brugere afkobles Naturgasnettet. 
 

Ellers er en del af energien i året gået med at få indsamlet 

mailadresser, så vi nu er sikre på kommunikationen via mail med 

ejerne af næsten alle husstande. Der er en del udskiftning i kvarteret, 

men ejendomsmæglerne er blevet gode til at sende kontaktoplys-

ninger på nye ejere af husene. 
 

Vi fik ved sidste generalforsamling flere yngre med i vores kreds. 

Mette Forum Hansen i bestyrelsen og Stephanie Skjødt som 

suppleant. Vi har stadig plads til yngre og/eller nye kræfter, således I 

kan være med til at bringe kvarteret i den retning I ønsker. Desværre 

er vi ikke helt kommet op i omdrejninger efter Corona, men mon 

ikke 2023 bliver året, hvor vi blandt andet kan få set på biodiversitet 

både i forhold til egne arealer, og i samarbejde med kommunen i 

området ved Trampekær. Det andet område kommunen havde i 

kvarteret, var en grund på Neptunvej, men den er netop blevet solgt 

til byggeri af rækkehuse. 
 

Vi har konstateret at Hedensted Kommune nu helt er holdt med at 

rydde den gamle skolesti. I forbindelse med etablering af den nye sti 

bag om udvidelsen af kvarteret, lovede kommunen, at det ikke ville 

have indflydelse på renhold, snerydning og saltning på den sti, der 

siden etableringen af Stjernevejskvarteret, har været skolevej for 



børnene. Stien vest for kvarteret var et ønske fra Løsning 

Borgerforening, og grundejerforeningerne herude blev ikke 

orienteret før stien var projekteret.  
 

En del af tiden i 2022 er gået med det ønske om en hjertestarter i 

kvarteret, der kom på Generalforsamlingen i 2021. Der var desværre 

ikke så mange, der meldte sig til at hjælpe med at samle ind, men til 

gengæld kom der pæne beløb, således vi alligevel kunne få en 

hjertestarter tildelt. Den kom op lige før sommerferien. Bestyrelsen 

har besluttet, at vi vil betale for fortsat at have elektronisk 

døgnovervågning på, så der ikke er nogen, der konstant skal være 

bundet op af opmærksomhed på, om den er der og er 

funktionsdygtig. Det betyder også at nye reservedele, når den har 

været i brug, kommer gratis. Hvis nogen kender et firma der kunne 

være interesseret i at sponsorere os dette, tager vi gerne imod. 
 

Vi har stadig mulighed for at samle en gruppe og få et kursus i 

brugen af hjertestarteren. Hvis dette skulle have interesse for DIG, så 

meld tilbage til Conny på stjerne@profibermail.dk eller på 41656742 

senest 1/3-23, så ser vi om interessen er stor nok.  
 

Vi har desværre igen problemer med, at hundeejere glemmer at tage 

pose med til hømmer. Det er ikke ok blot at lade sin hund besørge på 

de arealer, som andre skal sørge for slåning og renholdelse af. 
 

Jeg vil slutte beretningen med en tak til bestyrelsen for året der er 

gået, og håber I er klar til en ny omgang, hvor vi gerne skal lidt op i 

gear. Peter har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille, da han pt 

har andre projekter, der fylder mere i hans liv. Held og lykke med 

det. Desuden har vores mangeårige kasserer Mogens sat huset til salg 

og vi må derfor forvente, at den ene suppleant i løbet af året kommer 

til at indtræde på Mogens’ plads i bestyrelsen. Hvis nu ikke vi får 

chancen til næste Generalforsamling, vil jeg sige tak for kampen      

og tak for din store indsat i mange år. Du har været min stabile 

sparringspartner siden jeg blev formand, og det bliver et savn ikke at 

have en, der har det dybere kendskab til de historiske detaljer. 

Februar 2023, Conny Troelsen   

mailto:stjerne@profibermail.dk


Stjernevejens Grundejerforening 

 

 
Formand 
Conny Troelsen Neptunvej 14 41 65 67 42 

 

Næstformand 
Esben Damgaard Jupitervej 46        24 48 89 24 
 

Kasserer 
Mogens Hansen Saturnvej 25 20 31 04 81 

 
Sekretær 
Mette Forum Hansen Marsvej 38  

 

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

Irene Madsen Merkurvej 41 26 46 45 00 

Peter Laursen             Merkurvej 32       20 62 66 61 

___________________________________________ 

 
Suppleanter 
Stephanie Skjødt Neptunvej 22 28 77 86 98 

Judithe Abrahamsen Neptunvej 8 41 67 42 18 
(vejrep. Neptunvej og Saturnvej)  
__________________________________________ 

 
Revisorer 
Ib Ploug Merkurvej 21 27 18 39 51 

Bent Christensen  Neptunvej 8 31 27 08 92 

Supp Lizette Fischer Neptunvej 16 

 
          

http://www.stjernevejensgrundejerforening.dk/

