REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I GAMMELGÅRDS GRUNDEJERFORENING
Herlev den 14. april 2010, kl. 19.30 på Gammelgård
Fremmødt på generalforsamlingen var 23 medlemmer.
Pkt. 1 – Valg af dirigent:
Ask Josephsen blev foreslået som dirigent, og valgt af forsamlingen.
Ask 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 bl.a.







Ros til fastelavnsfestudvalget, fastelavnsfesten er årets store begivenhed, en stor tak til
de af grundejerforeningens medlemmer som gør et stort arbejde i denne forbindelse.
Festen blev desværre aflyst i år. Grunden til aflysningen var, at vejen var belagt med is
hvilket havde gjort det farligt for både børn og voksne at deltage.
Sommerfesten i 2009 forløb meget fint, ”vejrguderne” var med os og det var en meget
hyggelig aften. En stor tak til ”festgruppen” som gjorde sommerfesten til en succes.
Vedr. den hurtige bilkørsel på Gammelgårdsvej er der nu skrevet breve til de omkring
liggende grundejerforeningers bestyrelser, hvori de anmodes om at bede deres grundejere om at køre forsigtigt og følge færdselsreglerne.
Ask Josefsen er gået i gang med at revidere grundejerforeningens hjemmeside.
Mødet med Herlev Kommune: To af foreningens bestyrelsesmedlemmer har deltaget
i kommunens årlige møde hvortil alle grundejerforeninger er inviteret. På mødet blev
følgende oplyst:
Tupperupvænge har fået indlagt fjernvarme, men dette bliver ikke aktuelt for de øvrige
parcelhuse i vores område.
Vandforsyning: Der forekommer et meget stort vandspild i Herlev Kommunen på
grund af defekte kloaker. Herlev Kommune er igen gået i gang med at istandsætte
kommunens kloakker ved at indsætte ”strømper” i kloakkerne for at begrænse dette
store vandspild.
Ny vejbelysning: Der var desværre intet nyt om nedlægning af kabler/ny vejbelysning,
kommunen mangler tilsyneladende gode entreprenører til at udføre denne opgave.

Pkt. 3 – Regnskab:
Regnskabet blev gennemgået af formand Ole Thomsen, da kasserer Børge Klit Johansen ikke
var til stede. Indtægterne er identiske set i forhold til år 2009, dog er der lidt færre renteindtægter pga. rentefald. Alle grundejere har betalt kontingent for 2010.
Regnskabet blev godkendt.

2
Pkt. 4 – Valg
Ole Thomsen - blev genvalgt
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:
Sommerfestudvalget består af:
Maria Zuleta, Gammelgårdsvej 46 - blev genvalgt
Leif Haslund fra Barupvej - blev genvalgt
Børge Klit Johansen fra Ørslevvej - blev genvalgt
Marianne Juul fra Gammelgårdsvej 29 - blev genvalgt
Christian Grønholm fra Ørslevvej - blev genvalgt
Fastelavnsfestudvalget består af:
Christina og Niels fra Barupvej 5
Inger og Jan Rebner fra Barupvej
Marianne Løhr fra Barupvej 9
Pkt. 6 – Indkomne forslag:
Der var indkommet tre forslag:




Forslag om at Gammelgårds grundejerforening skulle indkøbe en trailer. Forslaget
blev nedstemt ved afstemning.
Forslag fra en grundejer om, at grundejerforeningen skulle indkøbe en kompostkværn.
Forslaget blev nedstemt ved afstemning.
Forslag vedr. hastighedsnedsættelse på Gammelgårdsvej, det blev besluttet at nedsætte
et udvalg som vil prøve at få kommunen i tale omkring dette problem. Udvalget består
af: Ole Thomsen, Ulla og Niels Vintzent og Poul Sadstrøm Poulsen.

Pkt. 7 – Evt.
Snerydning af fortorv: Vigtigt at grundejerne husker snerydningspligten også på Barupvej, så
ingen forbipasserende kommer galt af sted.

Efter generalforsamlingen havde grundejerforeningen besøg af Einar Holst fra Hjortespring
Naturplejeforening. Einar fortalte meget spændende om ”køerne i Herlev baghave” og om
naturplejen i Hjortespringområdet.

Susan Langkilde/17.april 2010

