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HAVSTOKKEN

Referat
af den ordinære generalforsamling onsdag den 23. februar 2022 i Herlev Medborgerhus
Formanden bød velkommen og præsenterede dagsordenen med Powerpoint på storskærm.

1.

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Stig Bergmann S19 som dirigent. Han blev valgt og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt med mere end 14 dages varsel pr. mailtil alle
medlemmer.
Et navneopråb viste, at der var mødt 23 stemmeberettigede medlemmer + 2 fuldmagter.

2.

Formandens beretning.

Michael glædede sig over det store fremmøde. Han takkede Christian og Flemming for godt
og hyggeligt samarbejde i bestyrelsen og bød velkommen til de mange nye medlemmer i
bebyggelsen.
Han nævnte, at generalforsamlingen i 2021 måtte aflyses pga. corona-restriktionerne, så
bestyrelsen havde arbejdet videre på forventet efterbevilling.
Bestyrelsen havde bl.a. arbejdet med en sag om fortolkning af lokalplanens bestemmelser
om tilbygning. Kommunen ville i første omgang ikke give en grundejer tilladelse til at opføre
den sædvanlige tilbygning på 33 m2 i baghaven, men kun ca. 30 m2, fordi lokalplan 69 nu
giver mulighed for også at udvide stuen med ca. 3 m2 mod terrassen. Lokalplanen er dog
selvmodsigende på dette punkt, så sagen blev løst med en dispensation. Budskabet er
altså, at man skal checke lokalplanen og evt. søge dispensation i Kommunen, hvis man vil
bygge til.
Han nævnte også, at sommerfesten og juletræstændingen forløb fint som sædvanligt med
god deltagelse. Hegnet på vendepladsen var blevet udskiftet, og fortovet i starten af
Stokkemarkevej var ved at være færdiglavet. Hjemmesiden er shinet op, og striberne i
svinget på Stokkemarkevej vil blive fornyet, når vejret bliver varmere. Kommunen havde
lavet hastighedsbegrænsning på 40 km/t med bump på Havlykkevej,

Beretningen blev godkendt. Flere medlemmer mente dog, at hastighedsbegrænsningen på
Havlykkevej ikke virker godt nok.

3.

Kassereren forelægger det reviderede regnskab og præsenterer det
nuværende års budget.

Christian gennemgik regnskabet tor 2021o9 budgettettor 2022 punkt for punkt. Han nævnte
bl.a. at bestyrelsen var meget tilfreds med vintervedligeholdelsen af Stokkemarkevej, og han

glædede sig over, at skiftet til Arbejdernes Landsbank havde givet bedre service og lavere
gebyrer.
Faktura for renoveringen af fortovet i starten af Stokkemarkevej er ikke modtaget endnu
Han fortalte også om revisors funktioner, da der skal vælges ny revisor. De består
hovedsageligt i at krydschecke et antal udgiftsbilag med en udskrift af bankkontoen. Det kan
normalt gøres på et par timer i februar måned.
Regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger.

4.

Fastsættelse af kontingent for det følgende

år,

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2023 hæves til 1.200 kr. for at dække de stigende
udgifter. Foreningens indtægter vil dermed stige fra 36.000 kr. til 48.000 kr. årligt.

Bente Hvidemose H57 mente, at uforudsete udgifter kunne klares med en ad
hoc-opkrævning, men flere andre syntes det var i orden med en vis arbejdskapital
Bestyrelsens forslag blev godkendt med 23 stemmer for, 1 stemme imod og 1 stemme
hverken for eller imod.

5.

lndkomne forslag - herunder valg af aktuelle ad hoc-udvalg.

a. Opmaling af parkeringspladser.
Flemming forelagde forslaget om P-båse på gæsteparkeringen. Forslaget sigter især på at
sikre uhindret adgang til hjertestarteren, og der er ingen planer om skiltning med Privat
parkering eller P-kontrol. Opmalingen kan laves billigt af os selv.
Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for og 7 stemmer hverken for eller imod.

b. Vedtægtsændring

vedr. kontingentindbetaling.
Christian forelagde forslaget, der indebærer, at et kontingent på op til 1.500 kr. årligt betales
på 6n gang 1. marts. Hvis kontingentet er højere, betales det med halvdelen 1. marts og
halvdelen 1. september.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

c.

Fremadrettet skal levende hegn mod vej og sti erstattes af levende hegn.
Stig Bergmann S19 forelagde sit forslag, der tilsigter at bevare hegnene som grønne,
levende hegn.
Flere medlemmer modsatte sig forslaget, bl.a. fordi man ikke kan gøre forskel på grundejere,
der har plankeværk i dag, og dem der ikke har.
Stig trak derefter sit forslag tilbage.

d.

Valg tilfestudvalg.
Peter Madsen S37, Michael Falk S39 og Carsten Falkengaard S41 blev genvalgt.

b Valg
a.
b.

c,

Valg af formand. Michael Falk S39 blev genvalgt.
Valg af kasserer. Christian l\Iogensen S23 blev genvalgt.
Valg af sekretær. Martin Strecker S21 meldte sig og blev valgt.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Danny Højgaard Nielsen H45 meldte sig og blev valgt.
8. Valg af revisor.
Jette Horn Gregersen S27 meldte sig og blev valgt.
9. Valg af revisorsuppleant.

Stig Bergmann S19 meldte sig og blev valgt,
10. Eventuelt.
Hanne Scheil Pedersen 517 gjorde opmærksom på, at der også køres for hurtigt på
Stokkemarkevej. Mange medlemmer var enig med hende og foreslog skiltning, bump eller
lignende. Det blev aftalt, at bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet.
Et medlem rejste spørgsmål om containeren på 311 , der har stået der i langt over 1 år, og
som rager ud over fortovet. Bestyrelsen vil se på sagen.
Lars Ove Nielsen H29 rejste spørgsmål om vandledninger og stophaner i forhaverne på
Havlykkevej. Han havde læst, at Hofor ville lægge nye vandledninger i Herlev. Han spurgte
også, om der var nye planer om fjernvarme i området. Bestyrelsen vil se på sagen.
Pernille Reenberg H37 bemærkede, at det under alle omstændigheder ville være godt at
lave en velkomstfolder til nye ejere. Hun ville sende bestyrelsen et eksempel på sådan en
folder fra en tidligere beboelse.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.
Herlev, den 27. februar 2022
Flemming Nilsson, sekretær
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