
G ru ndejerforen ingen
,'STOKHOLT''

HERLEV
Stiftet 28. august 1980.

WWW.STOI(ITOLT.DK

Referat af generalforsamling den 23. marts 2010

På generalforsamlingen var repfæsenteret 12 parceller af 61 mulige.

1.Vals af dirigent
G**t"lf"r*.rlfuen valge enstemmigt Kjeld Henriksen SV7 til dirigent, som konstaterede at

generalforsamlingen var lovligt varslet iht. vedtægterne'

nrn

Formanden Rene Petersen nævnte kort, at antenneanlægget har virket upåklageligt herunder også

internetdelen.

I 2009 blev fastelavnsfesten genindført og formanden takkede de nye medlemmer i bestyrelsen

Carsten Lau og Gert Jensen for deres initiativ - som er gentaget i 2010'

F.s.v. angår fællesarealerne, har der været en del henvendelser fra beboere på Tværskiftet og

Mosedralget samt fra egne beboere angående bevoksningen, som i de 30 år grundejerforeningen har

eksisterel er vokset betycleligt - især det store egetræ ved bagstien'

Egetræet må ikke beskæres jfr. kommunens dekiaration. For 6-7 år siden blev der på foranledning

af Herlev kommune foretaget en Støfre trimning af træet for kr. 20'000"- hvoraf Herlev kommune

dækkede halvdelen.

Vi har haft en føler hos kommunen om tilsvarende kunne komme på tale igen og har fiet et meget

klart afslag.

Vi har en aftale med landskabsarkitekt Anders Dam fra Herlev kommune, som har tilbudt at

gennemgå området sammen med os med henblik på en gennemgang ad hvad vi må resp' ikke må

beskære uden godkendelse fra kommunen. vi vil tgså g"*" have klar besked over hvilke pligter vi

kan have i forhold til omliggende beboere - hvad siger hegnsynsloven'

på sankedagen i 200g fik vi vores gartner tii at komme med sin flismaskine - i stedet for container -
hvilket vi vil gentage i år.

Bestyrelsen fik i 2009 en bemyndigelse til asfaltbelægning af tværstien. Bestyrelsen har ikke

udnyttet bem,vndigelse endnu p.g.a. støfre restancelinkassosag på kr' 15'000 mod et af

grun6ei e.ncrånin gen s medlemmei, som m an gler i kassebeholdnin gen.

Keld Henriksen oplyste, at beløbet skulle være indbetatt til advskatkontorets klientkonts'

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt'



3. Aflægeelse af reenskab

Henrik Ladewig konstaterede at regnskabet stort set fulgte budgettet bortset fr4 at der var et
overskud på kr. 2L113,- mod budgetteret underskud på kr.3.375,- hvilket primært skyldes ikke
udnyttet beløb til vedligehsldelse i øwigt - der bl.a. skulle anvendes til førnævnte asfaltbelægning.

Keld Henriksen konstaterede, at revisorerne sad med det underskrevne regnskab.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Fremlæqeelse af [udggt os fastlægeelse af kontinqent.

Henrik Ladewig gennemgik budgettet, der stort set er en fremskrivning af budgettet for 2009 med
prisstigning på vedligeholdelse, som medfører en stigning i kontingentet på kr. 50,- til kr. 950,-..

Budget og kontingent fastsættelsen blev enstemmigt godkendt.

5. Rettidiet indkomne forslåe

Der var ingen indkomne forsiag.

6. Valg af formand

Rene Petersen RV3 blev genvalgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer os suppleanter

Torben Gullberg RV 1 blev gnvalgt
Lasse Jensen SV 4 blev qenvalst ,

8. Vals af kasserer

Henrik Ladewig SV1 blev genvalgt.

9. Valg af revisorer

Henning Christensen SVl0 og Carsten Kristensen SV6 blev genvalE.

10, Valg af revisorsuppleanter.

Søren Aarup RV32 blev genvalgt.
Henrik Rask RV 50 blev genvalgt.

ltEventuelt,

Henrik Ladewig oplyste, at formanden havde modtaget en mail fra Institutionen på Stokholtbuen
- om "samarbejdet" med institutionen.
Der har været afholdt møde med institutionen sammen med 2 repræsentanter fra Ballerup
kommune, hvor grundejerforeningen har redegjort for vores støjproblemer med institutionen,



Repræsentanterne fra Ballerup kommune lyttede til problemstillingerne, men trods 2 rykkere har vi
intet hørt siden mødet.

Carsten Lau oplyste, at han har haft kontakt til inspektøren på skolen på Stokholtbuen, idet en

række elever går gennem vort hegn og anvender vores arealer til rygning. Inspektøren har vendt

tilbage og meddelt, at dette er stoppet og garanterede, at det ikke sker igen. Det viste sig at være 8

klasse.

Endelig blev spørgsmålet om parkering på Stokholtbr:en drøftet - både i dagligdagen når forældre

sætter børn af, men ikke mindst når der er arrangementer på skolen.

Generalforsamlingen konstaterede at problematikken var et politispørgsmåI, som ressourcemæssig

nok ikke ville blive prioriteret højt.

Søren Aarup nævnte muligheden for, at grundejerforeningen kunne være medlem af
Parcelhusejernes Landsforening (Parcelhus.dk) som kan bistå grundejerforeningen på mange måder

Formanden lovede at tage spørgsmålet op på næste bestyrelsesmøde.

Formanden spurgte dirigenten om bestyrelsen kunne beslutte at give tilskud på kr 1.000,- til det

store Set.Hansbål ved mosen, hvilket dirigenten bekræftede.

Carsten Lau efterspurgte kommenta-rer til grundejerforeningens hjemmeside STOKHOLT.DK

Som referent og formand
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Som dirigent

UM*"L
Henriksen SV 7

har den 28. August 2010 30 års jubilæum. Bestyrelsen

dagen skal fejres.

HUSK SANKEDAGEN T}EN 25.4.20L0

Rene Petersen RV 3

NB : Grundej erforeningen
vil overveje, hvordan


