REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I GAMMELGÅRDS GRUNDEJERFORENING
Herlev den 26. april 2006, kl. 19.30 på Gammelgård
Fremmødt på generalforsamlingen var 35 medlemmer.
Pkt. 1 – Valg af dirigent:
Steen Langkilde blev foreslået og valgt af forsamlingen.
Steen konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.
Pkt. 2 – Protokol og beretning ved formand Ole Mortensen:
Protokol og beretning ved Formand Ole Mortensen blev godkendt, protokollen blev godkendt
af forsamlingen.
Ole Mortensen fortalte kort om den del af den nye kommuneplan, som kan komme til at
vedrøre foreningens område, især Ørslevvej.
Der var på generalforsamlingen enighed om ,at gøre indsigelser imod, at vores private
fællesvej Ørslevvej i kommuneplanen bliver foreslået som adgangsvej for den nye udstykning
B22 arealet imellem vores forenings område og Papyrotex.
Endvidere fortalte Ole Mortensen, at han pga. sin flytning udtræder af bestyrelsen i
Gammelgårds Grundejerforening. Ole fik som tak, for sin meget store indsats som formand,
overrakt en flaske cognac.
Pkt. 3 – Regnskab:
Regnskabet blev meget grundigt gennemgået af kasserer Børge Klit Johansen.
Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 4 – Valg
Ole Thomsen (Gammelgårdsvej 29) blev valgt som ny formand
Susan Langkilde blev genvalgt.
Henning Trænk blev genvalgt.
Jytte Ulbrandt blev genvalgt som revisor.
Mogens Christensen blev valgt som revisorsuppleant
Pkt. 5 – Valg af festudvalg:
Sommerfest:
Maria Zuleta, Gammelgårdsvej 46 blev valgt
Leif Haslund fra Barupvej blev valgt
Børge Klit Johansen fra Ørslevvej blev valgt
Marianne Juul fra Gammelgårdsvej blev valgt
Christian Grønholm fra Ørslevvej blev valgt
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Fastelavns-festudvalg:
Christina og Niels fra Barupvej 5
Inger og Jan Rebner fra Barupvej.
Marianne Løhr fra Barupvej 9
Pkt. 5a – orientering fra Legepladsudv. Ole Thomsen
Ole Thomsen fortalte at Herlev Kommune havde givet afslag på lån eller leje af det grønne
område ved mosen/nær Barupvej. Udvalget prøver at skrive til Herlev Kommune igen.
Pkt. 6 – Indkomne forslag:
Jan Rebner havde foreslået kontingentforhøjelse i Gammelgårds Grundejerforening.
Det blev på generalforsamlingen besluttet at kontingentet stiger til kr. 150,- fra næste
kontingent år.
En grundejer henstillede til, at hundeejere holdt deres hunde i snor når de går tur i mosen.
Et emne som blev taget op var de store problemer med omstrejfende katte. Flere grundejere
var stærkt generet af omstrejfende løse katte i deres haver. Grundejerne var meget utilfredse
med, at naboens/genboens osv. katte besørgede og tissede i deres garager/haver samt ødelagde
fuglelivet.
Opråb til katteejere, sæt halsbånd med en klokke på halsbåndet på jeres kat således, at fuglene
bliver advaret.
Foredrag af Børge Klit Johansen, Dyreværnet
Børge fortalte på spændende vis om det store arbejde som Dyreværnet udfører.
Susan Langkilde/3. maj 2006

