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Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Havstokken 
  

Torsdag den 23. februar 2017 Kl. 19.30 
 

Dagsorden:  

Valg af dirigent 

Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. 

Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt ind-
kaldt og alt var som fastsat i vedtægterne. 

Tilstede: 16 stemmeberettigede husstande. Og er hermed beslutningsdygtige. 

Formandens beretning ved generalforsamlingen. 
Godaften og velkommen til den 51. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Hav-
stokken.  
I år har vi et nyt medlem, vi skal byde velkommen i grundejerforeningen. Det er Havlykkevej 
45 Danny og Nicoline Larsen 
 
Steen Clausen fik overrakt sin gave for den gode formand Steen havde været. Steen fik en 
favorit Whiskyer fra Islay. en blomst af arten Kamelia  
 

 Vi har afholdt fire bestyrelsesmøder 
 Ole har kæmpet med Dong om få renoveret transformerstationen på Havlykkevej. Det 

lykkes og det ser rigtigt fint ud. Tak for det ole  
 Vi har sat et arbejde i gang mht. skiltning af Stokkemarke. Det pågår  
 Vi har haft det årlige vejsyn med NCC. NCC har lavet de små reparationer som aftalt. Vi 

havde selv vedligehold af vejen i sommers. Tak til dem hjalp med det 
 Vi har fået CVR nr. så det er nemmere at håndtere bankkonti. 
 Vi har haft en dialog med HOFOR vedr. vedligehold af stophaner på Havlykkevej som 

jeg har informeret om tidligere  
 Jeg deltog i mødet på kommunen. Der er store planer for Herlev og Herlevs trygheds 

program  
 Vi har ikke hørt fra HOFOR vedr. strømpeforing. Vi afventer  
 Sommerfesten blev aflyst pga. for lidt deltager  
 Vi havde juletræstænding med en fin deltagelse. Tak dem som stod for det.  
 Vi har ikke hørt fra HOFOR vedr. strømpeforing af ledning. Vi afventer  
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Juletræstænding 
Traditionen tro havde G/F igen i år en hyggelig sammenkomst ved Juletræstændingen.  
G/F’s medlemmer kunne igen i år nyde Camilla Schwartz dejlige hjemmelavede gløgg sammen 
med æbleskiverne, og de tilmeldte børn fik lidt lun chokolade og en godtepose. En rigtig hyggelig 
sammenkomst og tradition, som også giver mulighed for at lære de medlemmer at kende, man 
normalt ikke ser til hverdag. 
 
Ang. skrivelser fra G/F  
Som også tidligere oplyst bliver diverse informationer, indkaldelse til Generalforsamlinger m.m. 
sendt til alle med E-mail adr. i henhold til vores medlemsliste. 
Jeg vil igen i år bede jer huske at meddele G/F, hvis I skifter E-mail adr. eller telefonnummer, så 
vil G/F rette medlemslisten og udsende en opdatering.  
De medlemmer, der ikke har E-mail adr., vil selvfølgelig få kopier som sædvanligt.  
 
Kontingentbetaling  
Vi anbefaler igen i år, dem der benytter ”Netbank el. lignende” at de  
betaler via overførsel til G/F’s konto i Nordea: 
Reg. Nr. 2279 Kontonr. 3491 603 894 
 
Bestyrelsen 
Jeg vil her til slut takke den nuværende bestyrelse inkl. suppleanter for et meget fint og konstruk-
tivt arbejde. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde, og alle har altid været villige til at deltage i 
G/F’s arbejde. 
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning. 

 

Regnskab 2016 og budget 2017 

Alle kontingenter for 2016 er betalt. 

Saldoen i banken er på 66,500 Kr.  

Regnskabet og budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
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Fastsættelse af kontingent for 2017 

Bestyrelsen anbefaler at kontingentet for 2018 fastsættes til 900 kr. Det blev vedtaget  

Indkomne forslag 

Der var 3 forslag fra bestyrelsen  

 

Forslag 1.  

Nedsættelse af en arbejdsgruppe som har til hensigt at lave et konkret liste til modernisering 
af lokalplan 69. Det som arbejdsgruppen kommer frem til af ændring eller tilføjelse til lokal-
plan 69 skal vedtages på generalforsamling. Det er vigtig alle bliver hørt    

Danny havlykkevej 45 og Peter (Stokkemarkevej 37), var interesseret.   

Forslag 2. Sommer/jubilæumsfest.  

Det blev drøftet om grundejerforeningen skulle holde en fest og hvad den skulle koste. Be-
styrelsen havde forslået 10.000 kr. Det blev enstemmigt vedtaget.  

Der bliver nedsat et festudvalg og en dato hurtigst mulig. Peter (Stokkemarkevej 37), og Car-
sten (Stokkemarkevej 41 har meldt til festudvalget  

Forslag 3. Opsætning af hjertestarter i grundejerforeningen.  

Bestyrelsen havde forslået om opsætning af hjertestarter. Det blev besluttet at bestyrelsen 
skal arbejde videre med forslaget og komme med et økonomisk overslag mht. indkøb, drift 
og vedligehold samt betingelser. Vedtaget enstemmigt  

Forslag 4. Halloween  

Bestyrelsen havde stillet et forslag om afvikling af halloween i grundejerforeningen. Det 
skabte en god og sund diskussion. Det blev besluttet at det op til den enkle grundejer hvad 
man vil gøre ud af det. Men vi var enige om at de unge børn var meget velkommen  
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Valg til bestyrelsen 

Valg af formand:  Jimmy modtog  genvalg 

Valg af kasserer (Camilla modtager ikke genvalg) 

Nicoline L. Larsen Havlykkevej 45 blev til kasserer. Vi byder Nicoline velkommen og glæde os 
til arbejde samme med Nicoline  

Valg af sekretær 

Mikkel (Stokkemarkevej 25) blev genvalgt 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

Ole Jensen blev valgt (Havlykkevej 63) 

Stig Halløv blev valgt( Havlykkevej 51) 

Valg af revisor 

Walther Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt. 

Valg af revisorsuppleant 

Niels Sonne-Jensen (Stokkemarkevej 3) blev enstemmigt valgt. 
 

Eventuelt 

Vi drøftede at afskaffe Ciro kontoen og blev enig om at, hvis ikke nogen vil klage over det i 
referatet blive den afskaffet  

 

Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen  


