REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I GAMMELGÅRDS GRUNDEJERFORENING
Herlev den 14. maj 2008, kl. 19.30 på Gammelgård.
På generalforsamlingen var fremmødt 33 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 Thomsen:
Protokol og beretning ved formand Ole Thomsen, protokollen blev godkendt af forsamlingen.
Ole Thomsen takkede fastelavnsudvalget for deres store arbejde som gjorde afholdelsen af den fine
fastelavnsfest mulig. Mange både voksne og børn deltog i fastelavnsfesten.
Ole Thomsen nævnte endvidere at der i havde været afholdt et møde med Herlev Kommune, som
omhandlede skybruddet den 11. august 2007. Mange borgere i Herlev Kommune havde store
problemer med de voldsomme store vandmængder. Herlev Kommune har i budgettet sat beløbet til
udbygning og vedligeholdelse af kloakkerne i kommunen op.
De hastighedsdæmpende chikaner på Gammelgårdsvej er fyldt med ukrudt. Ole Thomsen lovede at
tage kontakt til Herlev Kommune snarest såfremt kommunen ikke får ordnet chikanerne.
Jan Rebner spurgte Ole Thomsen om det kommende nye byggeri på arealet bag Ørslevvej skal gøre
brug af de nuværende kloakker, Ole Thomsen lovede at tage dette emne op på det næste møde med
kommunen..
På grundejerforeningens generalforsamling 2007 blev emnet om nytårsfyrværkeri taget op da nogle
af foreningens grundejere havde problemer. Endvidere sendte foreningens bestyrelse et skriv ud og
Herlev Bladet satte en artikel i bladet. Dette har tilsyneladende medvirket til at afskydningen af
fyrværkeriet på Gammelgårdsvej forløb mere fredeligt til stor glæde for de af foreningens
medlemmer som har stråtækte huse.
Pkt. 3 – Regnskab:
Regnskabet blev meget grundigt gennemgået af kasserer Børge Klit Johansen. Foreningens
kontingentindtægter er steget som følge af kontingentstigningen. Pr. 14. januar 2007 var
kassebeholdningen kr. 17.000. Alle grundejere har betalt deres kontingent.
Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 4 – Valg
Ole Thomsen blev genvalgt
Susan Langkilde blev genvalgt.
Henning Trænk blev genvalgt.
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Jytte Ulbrandt blev genvalgt som revisor.
Mogens Christensen blev valgt som revisorsuppleant
Pkt. 5 – Valg af festudvalg:
Sommerfest:
Udvalget består af:
Leif Haslund fra Barupvej
Børge Klit Johansen fra Ørslevvej
Marianne Juul fra Gammelgårdsvej
Børge Klit Johansen lovede at indkalde udvalget til et planlægningsmøde.
Fastelavns-festudvalg:
Udvalget består af:
Christina Jægerup og Niels Filt Sørensen fra Barupvej
Inger og Jan Rebner fra Barupvej.
Marianne Løhr og Niels Knudsen fra Barupvej
Pkt. 6 – Indkomne forslag:
Forslag fra Nils og Ulla Vincent Poulsen er indkommet omkring hasarderet bilkørsel på
Gammelgårdsvej, især i starten omkring nr. 14A. Nogle biler speeder op lige før krydset for lige at
nå over for gult/rødt lys og andre kører temmelig hasarderet ned ad Gammelgårdsvej. Dette er
meget generende og farligt.
Så kære grundejer husk at tage hensyn og køre i en fornuftig hastighed på vejen, fortæl
venligst også dette til jeres gæster.
Ole Thomsen lovede at tage kontakt til de omkringliggende grundejerforeninger og bede dem om at
videregive denne henstilling til deres grundejere.
Der var endvidere et forslag mere fra Niels og Ulla Vincent som drejer sig om et affaldsproblem.
Mange der besøger postkassen på Gammelgårdsvej vælger at smide slikpapir, cigaretskod og
flasker. Lad venligst være med at smide affald.
Ole Thomsen lovede at tage kontakt til Herlev Bladet for at bede dem om at skrive en artikel om
affaldsproblemet.
Pkt. 7 – Eventuelt
Flere grundejere udtrykte igen i år stor utilfredshed med de omstrejfende katte som huserede i deres
haver og helt har ødelagt fuglelivet i haven.
Så kære katteejere, katten er jeres – naboen og genboen har valgt ikke at have kat og ønsker
et dejligt fugleliv i haven, få nu sat en klokke på halsbåndet på jeres kat, som der kraftigt blev
opfordret til på sidste generalforsamling, således at fuglene bliver advaret og beboerne i
området igen kan nyde fuglelivet i deres have.
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Ole Thomsen fortalte at det er forbudt at udøve selvtægt ved at beskadige andre grundejeres buske
eller træer. En af foreningens medlemmer som bor på Gammelgårdsvej fik nytårsdag - af en ukendt
person - savet en stor gren af sin flotte stedsegrønne busk som vender ud mod fortovet. Busken er
ødelagt og det har været en meget ubehagelig og utryg oplevelse for beboeren.
De grønne områder nær Barupvej er blevet pløjet helt op og ødelagt af kommunens tunge kørende
maskiner.
Ole Thomsen tager kontakt til kommunen for at disse skader udbedret.
Flere grundejere var meget trætte af motoriseret støj fra maskiner fra omkringliggende naboer.
Tænk på din nabo og vis hensyn til din nabo inden du starter plæneklipperen, saven eller
motorcyklen. Tidspunkter såsom tidlig morgen eller sen aften er ikke lige velvalgt tidspunkt at
udøve motoriseret støj på.
Der var ligeledes fra forsamlingen en opfordring til grundejerne om at sørge for at fjerne ukrudt,
klippe buske, træer og hække og de ikke kommer for langt ud på fortovet og besværlig gør
forbipasserende. Endvidere må der ikke ligge grusbunker eller jordbunker på fortov eller vej mere
end et par dage, så skal dette køres ind på egen grund.
Formand Ole Thomsen takkede dirigenten for opretholdelse af god ro og orden ved
generalforsamlingen.
Torben Juhl fra Kildegården fortalt herefter meget spændende om naturen i Hjortespring området
Husk at kigge forbi på foreningens hjemmeside på: www.gammelgaardsgrundejerforening.dk
Susan Langkilde/22. maj 2008

