Grundejerforeningen
Havstokken
D.20-01-2012

Referat af bestyrelsesmøde d. 14-01-2012

Tilstede: Steen Clausen, Bjarne Godskesen, Ruth Ørsholm, Carsten Falkengaard og Jens Abildgaard.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kloakker og hovedvandsledninger
Generende lys fra Fodboldbaner
Herlev Festuge 2012
YOU-SE: Evt. tilbud. Carsten.
Plankeværk for enden af Stokkemarkevej
Generalforsamling
Eventuelt

Ad 1: Kloak og Hovedvandsledninger:
Sagen er nu behandlet i Teknik og Miljøudvalget d. 8. dec. 2011 (Politisk udvalg med Lis Lykke
Petersen som formand), hvor vi desværre fik afslag på vores ansøgning om offentliggørelse af
ledningerne i grundejerforeningen. Da der var mulighed for at stille spørgsmål inden mødet, mødte
Bjarne og Steen op og argumenterede for vores sag, men det var åbenbart ikke nok, da udvalget
tiltrådte kommunens anbefaling om ikke at offentliggøre vores ledninger.
Vores sag i Herlev Kommune, har dog gjort kommunen opmærksom på, der er private Kloak- og
hovedvands-ledninger flere steder i Kommunen, og der var et punkt mere på dagsordenen i Teknik og
Miljøudvalgsmødet, hvor Kommunen havde anbefalet - At der i samarbejde med Herlev Forsyning
gennemføres en kortlægning og udredning af en eventuel offentlig overtagelse af fælles private vandog kloak-ledninger, samt en økonomisk analyse.
Dette forslag tiltrådte udvalget sig.
Vi er i forbindelse denne sag gjort opmærksom på at:
Hovedvandsledningerne på Havlykkevej ville Herlev Forsyning aldrig overtage. De ligger i
Forhaverne i alle parcellerne, og G/F anbefaler derfor alle parceller, de sikrer sig at have
dækning af stikledninger med i deres forsikring, da det kan have store omkostninger ved et evt.
rørbrud.
Det er i det hele taget et spørgsmål om et Hovedvandsledningsbrud i disse parceller dækkes af en
sådan forsikring?
Da omfanget af denne sag er så stor, besluttede bestyrelsen at sætte sagen til behandling på
generalforsamlingen med et selvstændigt punkt på dagsordenen, og der tage beslutning om G/F’s
videre aktiviteter i sagen.

Ad 2: Generende lys fra fodboldbaner:
G/F har fået henvendelse ang. generende lys i haverne fra lysmasterne på fodboldbanerne i slutningen af
Stokkemarkevej.
G/F har kontaktet kommunen ang. problemet, og efter næsten et års venten, er der nu gang i sagen.
Lamperne på masterne er blevet justeret, men det er tilsyneladende ikke nok, så vi har bedt om et lille møde
på stien, når det er mørkt.
Ad 3. Herlev Festuge 2012:
G/F har fået henvendelse om evt. deltagelse i Herlev Festuge 2012. Bestyrelsen havde ingen interesse i
at deltage.
Ad 4. YOU-SE - Evt. Tilbud:
Carsten Falkengaard har, som tidligere meddelt, henvendt sig til YOU-SE ang. modtagelse af TV
signaler mv. Carsten arbejder videre sagen.
Ad 5. Plankeværk for enden af Stokkemarkevej:
Det er meddelt bestyrelsen, der er opsat et plankeværk på en af parcellerne mod parkeringsarealet for
enden af Stokkemarkevej med den ”Grimme side ud”. Det skal undersøges i ”Hegnsloven” og evt. i
Kommunen, hvem der har påtaleret i sådanne tilfælde.
Da det ikke er en af G/F’s medlemmer, kan vi ikke bare gøre ejeren opmærksom på problemet.
Ad 6. Generalforsamling:
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes d. 29. feb. 2012 kl. 19:30 på Herlev Skole, og da G/F
har fået tilbud fra Kommunen om orientering om ”Madam Skrald”, der træder i kraft i april, vil
generalforsamlingen starte med denne orientering,
Ad7. Eventuelt:
Det blev påtalt at beplantningen i fællesarealet for enden af Stokkemarkevej ikke er særlig pæn.
Der fremsættes et forslag til generalforsamlingen ang. renovering af arealet.

På bestyrelsens vegne
Steen Clausen.

