Bestyrelsesmøde GF Havstokken
- 15/6 2022
I mødet deltog: Michael Falk (formand), Christian Mogensen (kasserer) og Martin Strecker (sekretær)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opfølgning på hastighed.
Container på egen grund.
Træer på stien – nedfaldne grene.
Streger i svinget.
Opmaling af parkeringspladser.
Status på fortov – eftersåning af græs.
Anmodning om ekstraordinær generalforsamling vedr. skur.
Støj på søndage og helligdage.
Renovering af vandnettet – Hofor ift. stikledinger.
Velkomstfolder.
Evt.

Ad pkt. 1 - Opfølgning på hastighed
Havlykkevej:
Der er lavet en fartmåling på Havlykkevej d. 8.oktober til d. 18. oktober 2021 (ud for nr. 33). Målingen viste
538 biler pr. dag. Gennemsnitshastigheden var 35,4km/t. 85% kører lige omkring 40km/t. Det forventes at
der vil komme en ny måling indenfor et par år. Man kan forsøge at få en fartkontrol ud, men uden garanti,
da det muligvis ikke vil blive prioriteret af politiet.
Stokkemarkevej:
Michael fortæller om de informationer han har fået i forbindelse med opsætning af bump, da han var i
kontakt med kommunen.
1. I en 40-zone skal der være minimum 150 meter mellem bump.
2. I en 30-zone skal der være minimum 75 meter mellem bump.
3. Hvis man ønsker vejen skal være en 30-zone, kan man søge i kommunen. Dog blev Michael
informeret om, at det blot vil være et skilt med 30km/t anbefales og ikke en decideret
fartbegrænsning. Det betyder at man rent faktisk må køre 50km/t, men blot anbefales at køre
30km/t.
Dette følges der op på til næste møde, da bestyrelsen er i tvivl om denne information kan være korrekt.
Derudover undersøges en cirkapris på opsætning af bump.
-

Christian undersøger dette.

Det er desuden hørt at de små stejle plastikbump, som ellers er meget effektive, ikke er en god løsning på
sigt, da de ødelægger asfalten. Dette undersøges også nærmere.

Ad pkt. 2 - Container på egen grund
Dette punkt blev diskuteret ved seneste møde, da der fra en beboer var blevet spurgt indtil containeren på
Stokkemarkevej. Michael har kontaktet kommunen, som fortæller at det som udgangspunkt er lovligt at
have en container stående på egen grund. Ejerforeningen har mulighed for at lave regler omkring dette på
en generalforsamling, hvis det ønskes.
- Dette vil blive undersøgt yderligere, da en beboer har fået andre oplysninger hos kommunen.
Ad pkt. 3 - Træer på stien – nedfaldne grene
Der er en problematik omkring nedfaldene større grene i baghaverne på Stokkemarkevej. Grenene kommer
fra nogle af de store træer fra Den røde sti (stien mellem haverne og boldbanerne). Der er allerede fjernet
nogle træer. Michael har snakket med kommunen, som har lovet at træernes tilstand vil blive vurderet på
et tidspunkt. Denne proces er allerede startet, men det vides ikke hvornår de kommer til træerne på Den
røde sti.

Ad pkt. 4 - Streger i svinget
Michael har kontaktet Eurostar via mail, for at takke ja til tilbuddet, som vi fik tidligere. Der er endnu ikke
kommet noget svar retur. Michael rykker dem.

Ad pkt. 5 - Opmaling af parkeringspladser
Processen er ikke sat i gang endnu. Vi vil forsøge at finde tid til det snarest.

Ad pkt. 6 - Status på fortov – eftersåning af græs
Christian har kontaktet Sønderskov gartner, som fortalte at det så lovende ud. Dog manglede der på det
tidspunkt regn, hvilket er kommet siden. Det har hjulpet lidt, men det går fortsat langsommeligt.
Christian vil på ny kontakte Horizon ift. hvordan vi skal forholde os nu. Hvis det anbefales at der fjernes
ukrudt, arrangerer vi en dag, hvor dette kan gøres. Christian har 1 gang fjernet den værste mængde
mælkebøtter.

Ad pkt. 7 - Anmodning om ekstraordinær generalforsamling vedr. skur
Michael modtog anmodningen vedr. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 13/6.
Afviklingen for den ekstraordinære generalforsamling skal foregå inden for 3 uger.
1. Det besluttes at den afvikles torsdag d. 30/6 kl. 19:00.
- Michael indkalder i morgen – d. 16/6.

Ad pkt. 8 - Støj på søndage og helligdage

Problematikken er vendt på dagens møde. Det besluttes at vi skriver ind i velkomstfolderen samt på
hjemmesiden, at man bør informere sine nærmeste naboer, såfremt man har planlagt støjende
arbejde/arrangementer – ikke kun på søndage og helligdage.
- Hvis det ønskes at det tages op på generalforsamling ift. at lave regler omkring problemet, er dette
en mulighed.

Ad pkt. 9 - Renovering af vandnettet – Hofor ift. stikledinger
Christian er blevet spurgt, om vi som bestyrelsen havde overvejet at undersøge om man kunne få lavet et
fælles tilbud. Dette havde vi ikke, men Christian har efterfølgende kontaktet Nordkysten, som fortæller at
dette ikke er muligt. Man skal derfor selv indhente tilbud.
-

Det vides endnu ikke hvornår, eller om, Stokkemarkevej skal igennem samme tur. Men bestyrelsen
er nysgerrige på om nogen på Havlykkevej har indhentet et tilbud, da denne information kan være
relevant for beboere på Stokkemarkevej. Hvis man har indhentet tilbud, er man meget velkommen
kontakte bestyrelsen.

Ifølge bestyrelsens kendskab, har der ikke tidligere været skiftet stikledninger som et fælles projekt. Der er
derfor kun skiftet individuelt stikledninger, hvorfor de fleste formentlig er fra opførelsen af husene.

Ad pkt. 10 - Velkomstfolder
Første udkast er gennemgået, og der arbejdes videre med dette.
Ad pkt. 11 – Evt.
Næste bestyrelsesmøde bliver afviklet onsdag d. 14/9 2022.

Mødet blev afviklet hos Martin
Referent – Martin Strecker

