
Referat af generalforsamling i Havstokken 2018. 

 

1. valg af dirigent 

ole blev valgt til dirigent. Der var en bemærkning om en fra bestyrelsen kunne være dirigent. Dette blev tjekket i 

vedtægterne. Der kunne ikke findes noget om dette, hvorfor Ole blev valgt til dirigent. 

Der var 19 husstande var tilstede. 

Bestyrelsen havde glemt punkt 5. indkomne forslag. Der blev forespurgt om indkaldelsen kunne godkendes. 

Dette blev godkendt.  

2. formandens beretning 

Der bydes velkommen til de 3 nye husejere i GF på Stokkemarkevej 9, 27 og Havlykkevej 59. 

Stig, Havlykkevej 51 og suppleant i bestyrelsen er desværre afgået ved døden efter kort tids sygdom. 

 

Herlev kommune er ved at opsætte Nabohjælp skilte i kommunen. Der mangler dog at blive sat op på 

indkørslen til Stokkemarkevej. Dette burde blive opsat. 

På parkeringspladsen på Stokkemarkevej har der i længere tid været parkeret en bil. Det lykkedes efter 

lang tid at få denne fjernet. 

Havstokken fyldte i 2017 50 år, hvilket blev fejret med dejlig sommerfest. Mange tak til festudvalget, der 

havde lagt et stort arbejde i at denne blev en succes. 

På generalforsamlingen blev der nedsat en lille gruppe der skulle kigge på ændringer til lokalplanen. Dette 

bliver dog ikke aktuelt, da kommunen ikke vil tage lokalplan 69 op indenfor de næste par år. Derfor er der 

blevet et brev til kommunen, hvor vi beder om at de tager stilling til fortolkningen af en række punkter i den 

eksisterende lokalplan. Kommunen har dog ikke responderet på dette endnu. 

Bestyrelsen har været i dialog med HOFOR, der oplyser at kloakledningen gennem Havlykkevej 65 ikke 

skal strømpefores alligevel. Dette blev klart efter tv-inspektion. 

Juletræstændingen var som altid godt besøgt. Næsten 40 personer deltog. 

 

 

3. Regnskab 

Sommerfesten bør fremgår særskilt i regnskab (med sin egen linje). Dette bliver gjort fra 2018. 

Udgiften til vintervedligeholdelse er ikke kommet i 2017, men kommer for 2018. 

Der blev stillet spørgsmål til indtægterne da der stod 117.000, hvor der burde stå 120.000. Det blev oplyst 

at der var blevet betalt for meget af en husstand, hvor dette beløb skulle betales tilbage. 

Kassereren opfordrede kraftigt til at hustandende betaler til tiden, da det forstyrre billedet, hvis man betaler 

for året efter. 

Beløb der betalt for meget, vil naturligvis blive betalt tilbage. 

 

4. Godkendelse af budget 

Der er to forslag der kræver økonomisk tilsagn, derfor bliver punkt 4 udskudt til efter punkt 7. 

 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen havde forslået 800. Der blev forslået 900 kr. fra 2019, da dette er lettere i forhold til at dele 

beløbet i 3-dele. Dette blev vedtaget. 

 

6. indkomne forslag (dette punkt blev desværre glemt i indkaldelsen) 

Der kom dog et forslag om at optegne pladser. Se punkt 7 C. 

 

7. Debat/ beslutning 

 a. Opsætning af hjertestarter i GF. 19 stemmer for, 0 imod. 

Placeringen bliver afklaret af Ole og Mikkel fra bestyrelsen. Placering bliver afklaret med husstanden hvor den skal 

hænge og eller se på denne. 
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 b. Sommerfest – Det var forslået at GF betalte hele sommerfesten optil 10.000 kr. Dette blev vedtaget 

med 19 stemmer for og 0 imod. Festudvalg: Carsten og Mikkel og Peter (Jimmy). 

 C. Forslag om at markere p-båse på p-pladsen ved indkøresen. Det blev besluttet at bestyrelsen 

indhenter et tilbud, og sender dette ud. Bestyrelsen skal dog opfordre venlig til at overholde vedtægterne med 

hensyn til parkering af køretøjer, herunder også størrelse af køretøjer og påhæng. 

8. Valg af bestyrelse 

 a. Formand: Jimmy (Havlykkevej 55) modtog genvalg. 

 b. Kassere: Keld, (Stokkemarkevej 33) blev valgt til kasserer. 

 C. Sekretær: Mikkel (Stokkemarkevej 25) modtog genvalg. 

 D: suppleant: Ole (Havlykkevej 63) modtog genvalg. Der kunne ikke findes suppleant nummer 2, hvorfor 

det besluttet at undlade denne. Bestyrelsen vil dog gerne udtrykke sin bekymring over den manglende engagement 

i bestyrelsesarbejdet, da dette meget vel kan blive et problem, når nye de nuværende ikke længere ønsker 

genvalg. 

9.Valg af revisor: Walter (Stokkemarkevej 21) modtog genvalg. 

10. Valg af revisor suppleant: Niels (Stokkemarkevej 3) modtog genvalg. 

11. Evt. Bestyrelsen henstiller til at husstande med brændeovn, tænker over hvordan man fyrer korrekt op, uden at 

hele nabolaget bliver indhyllet i røg.  

 


