_______________________________________________________________________

G/F HAVSTOKKEN
________________________________________________________________________
Referat
af den ordinære generalforsamling torsdag den 27. februar 2020 på Herlev Skole.
Formanden bød velkommen og præsenterede dagsordenen med underpunkter ved hjælp af
Powerpoint.
1. Valg af dirigent.
Valther Larsen S21 blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
med mere end 14 dages varsel pr. mail til alle medlemmerne.
Et navneopråb viste, at der var mødt 16 stemmeberettigede medlemmer + 2 fuldmagter.
2. Formandens beretning.
Michael takkede kassereren og sekretæren for godt samarbejde.
Han nævnte, at der var sat et nyt juletræ op i svinget på Stokkemarkevej, og at vi havde
holdt en velbesøgt, traditionel juletræstænding den 24. november. Han takkede Niels S3 og
Lars Ove H29 for stor medvirken.
Der var også indgået en aftale med firmaet Horizon om lugning af de to fællesbede fire
gange om året og saltning og snerydning af Stokkemarkevej efter behov.
Bestyrelsen er i gang med en dialog med genboerne på Lidsøvej om renovering af hegnet
på vendepladsen. Der har også været møde med genboerne på Havlykkevej 27 om fortovet
i starten af Stokkemarkevej. Der er overvejelser om græs eller småsten. Flere medlemmer
sagde, at de ville foretrække sten. Vi taler med vores gartnerfirma.
Mht. hastigheden på Havlykkevej har formanden talt med Kommunens trafikteam.
Kommunen satser generelt på en hastighedsgrænse på 40 km/t på alle villaveje og vil nu
lave en trafikmåling på vejen.
Stokkemarkevej har forholdsvis lidt trafik, men formanden henstillede til beboerne at køre
langsomt på vejen (20-30 km/t).
Hjertestarteren er som bekendt sat op ved gæsteparkeringen på muren til Havlykkevej 29.
Der skal udskiftes elektroder hvert andet år og batteri hvert fjerde år.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og præsenterer det nuværende års
budget.
Christian gennemgik regnskabet og budgettet, der var udsendt med indkaldelsen. Han
nævnte, at der var et medlem, der havde forudbetalt 600 kr. sidste år. Han pegede også på,
at den største udgiftspost var hjertestarteren til knap 15.000 kr. men at det jo var en
engangsudgift ligesom Nordeas gebyr for at autorisere to bestyrelsesmedlemmer.
Regnskab og budget blev godkendt.
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4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2021, 900 kr. Det blev godkendt.
5. Indkomne forslag, herunder valg af aktuelle ad hoc udvalg.
a. Skal der afholdes sommerfest hvert år eller hvert andet. Der var ingen interesse for
forslaget om at holde vejfest hvert andet år. Efter nogen debat var der enighed om,
at vejfesten bør holdes hvert år. Vejfesten holdes derfor som sædvanligt den første
lørdag i september efter Herlev Festuge. Egne drikkevarer medbringes, excl. vand og
kaffe. Arrangementet evalueres bagefter.
b. Valg til festudvalg. Carsten S41, Peter S37 og Mikkel S 25 meldte sig og blev valgt.
c. Opmaling af parkeringspladser og skravering ved hjertestarter. Flemming forelagde
den udsendte skitse til regulering af P-forholdene på gæsteparkeringen. Der er ikke
planer om skiltning eller P-kontrol. Carsten S41 oplyste, at malingen kunne laves ret
nemt og billigt. Der var stemning for, at bestyrelsen arbejder videre med planen.
d. Vedtægtsændring vedr. kontingentbetaling. Formanden forelagde bestyrelsens
forslag til ændring af vedtægternes §5, som har til formål at lette kassererens
arbejde. Forslaget blev vedtaget enstemmigt, men da der ikke var mødt de
nødvendige 20 medlemmer, skal forslaget forelægges for en ekstraordinær
generalforsamling inden en måned. Indkaldelse kommer.
6. Valg.
a. Valg af formand. Michael Falk S39 blev genvalgt.
b. Valg af kasserer. Christian Mogensen S23 blev genvalgt.
c. Valg af sekretær. Flemming Nilsson S7 blev genvalgt.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Ingen stillede op.
8. Valg af revisor. Valther Larsen S21 blev genvalgt.
9. Valg af revisorsuppleant. Bjarne Godskesen H41 blev genvalgt.
10. Eventuelt.
Carsten S41 spurgte, hvad der sker med de store træer langs med den røde sti ud for
Stokkemarkevej 31-41. Formanden vil spørge kommunen.
Flere medlemmer efterlyste en ajourført medlemsliste, evt. bare på papir. Overvejes.
Nogle medlemmer undrede sig over, at de havde fået en rykker for betaling af kontingent,
selv om de havde betalt. Christian svarede, at det ikke var en rykker, men en forespørgsel.
Der blev gjort opmærksom på Nabohjælp. Mange medlemmer er tilmeldt, men er alle med?
Flere medlemmer på Stokkemarkevej havde problemer med rotter og havde haft besøg af
Kommunens rottebekæmper. Man drøftede problemerne og løsningsmulighederne. Det
vigtigste er nok at sørge for, at rotterne ikke har noget at spise i området. Bestyrelsen vil
undersøge Kommunens regulativ om hønsehold.
Herlev, den 4. marts 2020.
Flemming Nilsson, sekretær

Valther Larsen, revisor
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