
 

 

Referat af generalforsamling i Havstokken 28. februar 2019.02.28 

 

1. valg af dirigent – Walter (Stokkemarkevej 21) stillede op og blev valgt. 

Det kunne konstateres at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. 

2. Formandens beretning 

Bestyrelsen har arbejdet med at få sat hjerte starter op. Det er lykkes og den er sat op endevæggen af 

muren ved parkeringspladsen. Ydermere er der sat nabohjælpe skilt op i indkørslen til stokkemarkevej  

Jeg kan ikke finde referat som Flemming efterspørger. 

Vi havde en god sommerfest med en rigtig tilslutning. Det var godt arrangeret af Carsten og Peter fra fest 

udvalget. Tak til fest udvalget. Tak til bestyrelsen for deres indsats det forgangene år. Tak til revisor med 

suppleant  

3.  

4. Kasseren fremlagde regnskab 

Det blev godkendt af forsamlingen  

 

Der var enkelte spørgsmål til hjemmesiden, om denne stadig er relevant. Det blev nævnt at 

ejendomsmæglere bruger denne ved hussalg, ligesom der var flere grundejere der havde været inde og 

kigge på den. 

 

Kasseren fremlagde sin beretning om budget 2019. 

Det forventes at vi går ud med et underskud på ca. 7000. 

Christian (stokkemarkevej 23) gjorde opmærksom på at omkostningerne til hjemmesiden ikke var i 

budgettet. Det bliver rettet. 

 

Det blev drøftet om beløbet til sommerfesten er for stort, da der ikke var så mange deltagere. Det blev 

drøftet at det skulle præciseres om man selv skulle have drikkevare med eller ej. 

 

Vi undersøger om AED’en er dækket af vores nuværende forsikring. 

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2020 

Bestyrelsen forslår 900 kr. Dette blev vedtaget.  

 

6. Indkomne forslag – Ingen af de indkomne forslag kunne vedtages, da der ikke var nok fremmødte 

grundejere. 

Bestyrelsen forslår at kontingent under 1000 kr. betales 1. gang. Bestyrelsen henstiller til at kontingentet 

betales 1. gang den 1.3 (første gang i 2020) 

Såfremt den tiltrædende bestyrelse ønsker at genoptage dette forslag, skal dette punkt fremsættes på 

ekstraordinær generalforsamling eller ved næste års generalforsamling. 

Der blev stillet forslag om at formand, kassere og sekretær holdes kontingentfri optil 1500 kr.  

På vendepladsen i bunden af Stokkemarkevej er ikke særligt pænt. Det forslås at Bestyrelsen tager kontakt 

til beboeren på Lidsøvej, for at få denne grundejer til at tage del i denne pligt. Da dette er et hegn mellem 2 

private grundejere er dette noget som de forhåbentlig kan ordne i god tone. 

Det blev nævnt at der ligger en servitut på at der ikke må være en udgang fra Havlykkevej til 

Stokkemarkevej pga. mangel på fortov. Bestyrelsen agter ikke at gå videre med denne sag. 

Vi skal holde fokus på sikkerheden da der er risiko for at børn løber ud på vejen uden at se sig for. 



 

 

Herunder ad hoc udvalg: Festudvalget for sommerfesten: Carsten, Mikkel, Jimmy, Bjarne 2. lørdag i september 7. 

september.  

7. valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. formand – Ingen valgt 

b. kassere – Christian (stokkemarkevej 23) blev valgt enstemmigt 

c. sekretær – Ingen valgt 

 

 

 

8. Valg til bestyrelsessuppleanter – Ingen valgt 

 

9. Valg af revisor – Walter (Stokkemarkevej 21) 

 

10. Valg af revisorsuppleant – Bjarne (Havlykkevej   

 

 

11. Eventuelt 

Bestyrelsen henstiller til at grundejere på Havlykkevej vedligeholder deres hæk/ hegn også på ydersiden 

(mod Stokkemarkevej) fjerner blade. Da ukrudt kan have lang tids skader på vejbelægningen. Og risikoen 

for skybrud, da bladene stopper kloakkerne bliver stoppet. 

 

Der kunne ikke vælges en aktiv bestyrelse, hvorfor der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.  

 

Det står nævnt i vores vedtægter, at Herlev Kommune skal inddrages i Havstokkens virke. Det har dog ikke 

været muligt at få Herlev Kommune i tale denne sag, med et endeligt svar. De har dog nævnt at De ikke 

ønsker at være påtale berettiget, da De ikke ønsker nogen indflydelse i grundejerforeninger. Vi vil forsøge 

at få dette bekræftiget inden den ekstraordinære generalforsamling 

 

Der kom en forespørgsels om GF tog sig af undersøgelsen af Radonsikring af husene. Det blev afvist. 

 

Bestyrelsen henstiller til at nye grundejere undersøger hvilke vand og gasledninger der ligger på egen 

parcel, inden man graver. 

 

Enkelte grundejere har et komplet sæt tegninger og originalt udbudsmateriale. 

 

 

 

Underskrevet af Formand     Underskrevet af Revisor  

 


