Referat af bestyrelsesmøde d.
31. okotober 2020 i G/F
Havstokken.
Referat af bestyrelsesmødet den 31. oktober 2020 hos Michael.
I mødet deltog Michael, Christian og undertegnede.
1. Hegn på vendepladsen for enden af Stokkemarkevej.
Hegnet er færdigt. Genboen på Lidsøvej har sat stolper op og vil opsætte
raftehegn på sin side. Carsten, Peter og Michael har opsat vandrette planker på
vores side. Males sort til foråret. Budgettet er holdt.
2. Fortovet i starten af Stokkemarkevej op til ejendommen H27.
Fortovet er luget for ukrudt og revet igennem af firma Sønderskov som en
midlertidig løsning inden for budgettet. Flemming beder Sønderskov om et
tilbud på en mere permanent løsning med græs eller småsten. Tages op på
næste generalforsamling.
3. Opdatering af vores hjemmeside.
Michael vil renskrive vedtægterne fra 2014 i pdf-format. Flemming checker, om
alle referater er med. Forside-billederne fornyes. Nogen bud?
4. Links til samarbejdspartnere m.fl. på hjemmesiden.
Der var ikke stemning for links til private firmaer på hjemmesiden, fordi det kan
medføre et ansvar for bestyrelsen. Kan evt. udsendes ad hoc pr. mail.
5. Hegn ved H59 og H61 mod Stokkemarkevej.
Der er for nylig opført plankeværker på ca. 2,5 meter mod vejen. I Hegnsloven
er der bestemmelser om ‘tiltalende helhedsindtryk’ for hegn fra private grunde
mod offentlig tilgængelig vej. Michael har talt med grundejerne og vil gøre det
igen.
6. Ny revisor.
Valther Larsen S21 er fraflyttet bebyggelsen. Den valgte revisorsuppleant

Bjarne Godskesen H41 indtræder som ny revisor.
7. Julearrangement.
Regeringen har indført forsamlingsforbud på mere end 10 personer, så vi håber
på grundejernes forståelse for, at vi ikke kan holde gløgg og æbleskive-party i
år. Lars Ove H29 vil dog sætte lys på vores juletræ som sædvanlig.
8. Generalforsamling.
Vi satser på at holde ordinær generalforsamling tirsdag den 23/2 2021 på
Herlev Skole. Vi sender en blanket ud med indkaldelsen, så det bliver nemmere
at give fuldmagt til et andet medlem.
9. Elvarme.
En grundejer har vist interesse for at installere elvarme i sit hus, men er
kommet i tvivl om der er gamle regler, der forhindrer det. Bestyrelsen vil høre
kommunen om det.
10. Bankskifte.
Christian arbejder på at skifte Havstokkens bankforbindelse ud fra Nordea til
Arbejdernes Landsbank for at spare gebyr-udgifter. Det tager dog nogle
måneder pga. forskellige formaliteter.
11. Nærboks.
Vi har fået en henvendelse fra et firma, der vil sætte en nærboks op i området
gratis, så pakker købt på nettet kan leveres dertil. Undersøges nærmere og
tages op til drøftelse på generalforsamlingen.
12. Træer på den røde sti.
Christian oplyste, at kommunen efter mange klager nu har fældet to store
gamle træer på den røde sti ud for S33 - 35.
Herlev, den 4/11 2020.
Flemming Nilsson,
sekretær

