REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I GAMMELGÅRDS GRUNDEJERFORENING

Herlev den 13. maj 2009, kl. 19.30 på Gammelgård
Fremmødt på generalforsamlingen var 35 medlemmer.

Pkt. 1 – Valg af dirigent:
Steen Langkilde blev foreslået som dirigent, 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 blev godkendt, protokollen blev godkendt af
forsamlingen.
Ole berettede:
Herlev Kommune har holdt deres årlige møde med kommunens forskellige grundejerforeninger og Ole Thomsen deltog. På mødet blev nedenstående emner bl.a. drøftet:
 Oversvømmede kloakker
 Nedlægning af kabler til kabel-tv
 Udbygninger i ”vores” område, herunder betydningen for ”vores” kloakker
Ny vejbelysning:
Herlev Kommune har ikke været tilfredse med de nuværende entreprenører og som følge heraf blev
tidsplanen for opsætningen af den nye vejbelysning meget forsinket. Kommunen er i gang med at få
aftaler i stand med nye og mere pålidelige entreprenører. Endvidere prioriterer kommunen ikke den
nye vejbelysning særlig højt. I øjeblikket har renovering af kommunens skoler en højere prioritet.
Pt. kendes tidspunktet for opsætning af den nye vejbelysning i ”vores” område ikke.
Pkt. 3 – Regnskab:
Kasserer Børge Klit Johansen beklagede at regnskabet ikke var blevet omdelt sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet blev meget grundigt gennemgået af Børge.
En ukendt person har indbetalt et større beløb på grundejerforeningens konto i perioden ultimo 2007
og frem til medio 2008. Det har ikke været muligt at få afklaret hvem der har indbetalt dette beløb.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4 – Valg
Bestyrelsesmedlem Leif Haslund blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Erik Thougaard blev genvalgt.
Børge Klit Johansen blev genvalgt som kasserer.
Steen Andersen blev genvalgt som revisor.
Mogens Christensen blev valgt som revisorsuppleant

2

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
Niels Ole Christensen, Barupvej 20 blev valgt
Sommerfesten bliver afholdt den 22. august kl. 17.00. Deltagerprisen for børn over 12 år samt
voksne vil være 20 kr. som inkluderer velkomstdrink, flüte, salat, kaffe og kage og det vil være
muligt for deltagerne at grille medbragt kød mm. Såfremt man ikke selv ønsker at medbringe
drikkevarer, vil det være muligt at indkøbe drikkevarer til meget rimelige priser. Der vil blive opsat
et telt ved Barupvej med borde og stole. Om eftermiddagen vil der være aktiviteter og lege for børn.
Invitationer vil blive omdelt til alle grundejere snarest muligt.
Børn 0-12 år er gratis
Fastelavns-festudvalg:
Christina og Niels fra Barupvej 5
Inger og Jan Rebner fra Barupvej 11
Marianne Løhr fra Barupvej 9
Pkt. 6 – Indkomne forslag:
 Forslag om kabel-tv: Formand Ole Thomsen fortalte, at det er stadig vil være for dyrt for de
enkelte grundejer – grundejerforeningen afventer, at DONG kommer og graver kabler ned.
Ole har givet besked til forslagsstiller.
 Opstillingen af en container på en grund på Gammelgårdsvej:
Nogle grundejere/familier havde skrevet et brev til bestyrelsen vedr. opstilling af en stor
skibscontainer på en privat grund med front ud mod Gammelgårdsvej. Den havde stået der i
mange måneder og opstillingen var ifølge brevet ulovlig og skæmmede for det ellers pæne
område på Gammelgårdsvej. Emnet blev diskuteret på mødet og Ole Thomsen mente, at det
måtte være en sag som kommunen måtte tage sig af.
Evt.
Det blev besluttet at referatet fra denne generalforsamling, regnskab samt indkaldelse til
generalforsamling 2010 bliver uddelt primo 2010.
Nogle grundejere var generet af en masse ukrudt fra nabogrunden på Gammelgårdsvej. Under
hækken og ud på fortovet væltede det op med ukrudt i en voldsom mængde. De bad formanden tage
kontakt til familien.
Det blev indskærpet på generalforsamlingen, at grundejere har pligt til at holde fortovet fri for
ukrudt mm. Endvidere må grus- og jordbunker ikke ligge på fortovet/vejen mere end et par dage, så
skal de fjernes. De fremmødte grundejere var generelt enige om at det er i alles interesse at området
vi bor på alle måder holdes pænt og rent.
Der blev også talt om den alt for hurtige trafik på Gammelgårdsvej. Alle grundejere opfordres til at
overholde den gældende hastighedsbegrænsning og at vise hensyn ved at køre langsomt ned ad
vejen. Husk også at fortælle dette til jeres gæster.
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Nogle grundejere klagede over støj fra motoriserede maskiner, såsom græsplæneklipning, fældning
af træer og opskæring af brænde eller anden form for motorstøj på grunden - især benzindrevne
maskiner larmer meget - tidlig morgen eller sent om aftenen. Så derfor vis hensyn til din nabo.

18.05.09/ref. Susan Langkilde

