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Referat af generalforsamling den 29. marts  2011.  

 

På generalforsamlingen var repræsenteret 11 parceller af 61 mulige.  

 

1.Valg af dirigent  

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Kjeld Henriksen SV7 til dirigent, som konstaterede at  

generalforsamlingen var lovligt varslet iht. vedtægterne.  
 

2. Bestyrelsens beretning for 2010  

 Formanden nævnte, at bestyrelsen tidligere af generalforsamlingen havde fået bemyndigelse til at 

udlægge ny asfalt på tværstien for kr. 110.000,-. Formanden oplyste, at bestyrelsen umiddelbart før 

arbejdes udførelse havde fået nyt tilbud på i alt kr. 125.000,- hvori også stien mellem Randvolden 

og Sidevolden var indeholdt. Bestyrelsen havde enstemmigt accepteret dette tilbud og formanden 

anmodede om generalforsamlingens godkendelse af, at der var anvendt mere end det afsatte beløb. 

 

Grundejerforeningen modtog i 2010 et påbud fra Herlev kommune vedrørende det store egetræ på 

bagstien. Det havde efterhånden afsat en del store døde grene og grundejeren på Tværskiftet 31, 

hvis tag ligger umiddelbart under en meget stor død gren (Huset har tagpap tag) var ikke tryg ved 

situationen. Udgiften hertil var ca. kr. 6.000,-. 

 

Endelig var 2010 året hvor GF Stokholt havde 30 års jubilæum.Bestyrelsen havde besluttet at dette 

skulle fejres ved et arrangement sidst i august måned. Udgiften hertil havde andraget ca. kr. 7.000,-.                       

Hvoraf  kr. 2.000,- blev taget fra det beløb som er afsat til bestyrelsesmøder. 

 

Sluttelig nævnte formanden, at bestyrelsen havde haft en gennemgang af områdets bevoksning med 

landskabsarkitekt Anders Dam fra Herlev Kommune, hvor vi fik nærmere beskrevet og vist hvilken 

del af bevoksningen, der er omfattet af deklarationen. Vi har efterfølgende modtaget store fotos 

over området, hvor alle træer omfattet af deklarationen er markeret, hvilket gør det meget nemmere 

at pleje området uden at risikere, at beskære i modstrid med deklarationen på området.. 

 

I øvrigt harAnders Dam en meget positiv holdning til beskæring (pleje) af de træer, som 

deklarationen omfatter. En kontrolleret opstamning for at skabe lys under træerne har han således 

intet imod. 

 

F.s.v. vores kabeltv kunne formanden konstatere, at dette igen har fungeret upåklageligt.    

 

3. Aflæggelse af regnskab  

Formanden gennemgik meget kort regnskabet, som jo er præget af de store udgifter nævnte under 

formandens beretning, men vi har fortsat en formue på kr. 28.000,- 

 

Keld Henriksen konstaterede, at regnskabet blev underskrevet af bestyrelsen og revisorerne under 

generalforsamlingen.   

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  



4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.  

Formanden gennemgik kort budgettet, der stort set er en fremskrivning af budgettet for 2010 med 

prisstigning på vedligeholdelse m.v. samt en mindre løbende opsparing til brug for en senere ny 

asfaltbelægning af bagstien. Dette medfører en stigning i kontingentet på kr. 100,- til kr. 1.050,-..  

 

Budget og kontingent fastsættelsen blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Rettidigt indkomne forslag  

Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg af formand  

Rene Petersen RV3 blev genvalgt.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Carsten Lau SV 15 blev genvalgt. 

 

8. Valg af kasserer  

Henrik Ladewig SV1 blev genvalgt. 

 

9. Valg af revisorer 

Henning Christensen SV10 og Carsten Kristensen SV6 blev genvalgt.  

 

10. Valg af revisorsuppleanter. 

Søren Aarup RV32 blev genvalgt. 

Henrik Rask RV 50 blev genvalgt. 

 

11. Eventuelt.  

Peter Jespersen SV 31 nævnte, at bevoksningen på stien mellem Randvolden/Sidevolden trængte 

beskæring. Formanden gav tilsagn om at se på det på sankedagen. 

 

Kjeld Henriksen SV7 spurgte om der var evt. nyt omkring skolen/institutionen. 

Henrik Ladewig kunne oplyse, at han havde ringet og rost institutionen, der ser ud til at have fået 

løst de støjmæssige gener fra visse beboere, idet disse var flyttet ned på den anden side af 

institutionen ned mod mosen. 

 

Formanden kunne konstatere, at hegnet ved fællesarealet mod skolen stadig var intakt efter vores 

reparation på sankedagen sidste år. 

 

De parkeringsmæssige problemer ved skolen morgen og eftermiddag synes uløselige og ligger nok 

uden for grundejerforeningens arbejdsområde.     

     

    

Som referent og formand                                                                  Som dirigent 

 

 

 

…………………………                                                                  …………………………….. 

Rene Petersen RV 3                                                                          Keld Henriksen SV 7 


