
 

 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I GAMMELGÅRDS GRUNDEJERFORENING 

 

Herlev den 7. april 2011, kl. 19.30 på Gammelgård 
 

Fremmødt på generalforsamlingen var 27 medlemmer. 

 

Pkt. 1 – Valg af dirigent: 

 

Steen Langkilde blev af bestyrelsen 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: 

 

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.  

 Der skal vælges et nyt fastelavnsudvalg, da det gamle udvalg har valgt at stoppe. 

 Der skal vælges et nyt sommerfestudvalg, da det gamle udvalg har valgt at stoppe. 

 

 Mødet med Herlev Kommune: To af foreningens bestyrelsesmedlemmer har deltaget 

i kommunens årlige møde hvortil alle grundejerforeninger er inviteret. På mødet blev 

følgende oplyst:  

Kloakker: Herlev Kommune har sidste år repareret en del af kommunens kloakker for 

at undgå oversvømmelser. 

Ny vejbelysning: Der var desværre intet nyt om nedlægning af kabler/ny vejbelysning 

på Gammelgårdsvej. 

Nyt renovationsfirma: Pr. 1. nov. 2010 har Herlev Kommune skiftet til et nyt 

renovationsfirma, tilsyneladende er de skraldemænd, der fjerner skraldeposer i vores 

område, de samme som tidligere.  

Vestforbrændingen: Har planer om at bygge til, da de gerne vil kunne levere 

fjernvarme bl.a. endnu flere grundejere/områder i Herlev. Hvornår dette sker vides 

ikke pt.  

 

 Ekstraordinær generalforsamling i Gammelgård Grundejerforening. 

Den 29. november 2010, afholdte vores grundejerforening en ekstraordinær general-

forsamling. Nogle af foreningens medlemmer havde ønsket denne ekstraordinære 

generalforsamling, grundet ønske om et ekstra hastighedsdæmpende bump i starten af 

Gammelgårdsvej. Prisen for dette bump er kr. 30.000. 

Der fremmødte 34 medlemmer, mange medbragte fuldmagter. 

Afstemningen viste at flertallet af grundejere stemte for forslaget. 

Der er sendt brev til Herlev Kommune om ønsket, og vi afventer svar fra kommunen. 

Gammelgård Grundejerforening har afsat kr. 30.000,- til formålet. 

Hjortespringparkens Grundejerforening har tilbudt at betale kr. 5.000,- til hjælp til 

dette vejbump.   

Bumpet forventes udført i 2011/12. 

 

 Jubilæum 

Gammelgård grundejerforening har 85 års jubilæum i 2012. 

 

 Protokollen og beretningen blev godkendt af forsamlingen. 
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         Pkt. 3 – Regnskab: 

 

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Børge Klit Johansen. Alle grundejere har betalt 

kontingent for 2011.  

Der blev orienteret om henlæggelsen af kr. 30.000,- til det kommende vejbump på 

Gammelgårdsvej.  

Det er stadig ukendt, hvem der i 2007 og 2008 indsatte kr. 6.325,85 på grundejerforeningens 

konto uden afsender på overførslen. 

Gammelgård Grundejerforening har pr. d.d. en egenkapital på kr. 10.000,- 

Valnæsvej har kr. 50.000,- på deres vejkonto. 

Ørslevvej har kr. 40.000,- på deres vejkonto. 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

 

Pkt. 4 – Valg 

Leif Haslund - blev genvalgt 

Erik Thougaard - blev genvalgt. 

Børge Klit Johansen - blev genvalgt 

Steen Andersen - genvalgt som revisor. 

Mogens Christensen - blev valgt som revisorsuppleant 

 

Pkt. 5 – Valg af festudvalg:  

Sommerfestudvalget består af: 

Ingen medlemmer pt. 

Fastelavnsfestudvalget består af: 

Ingen medlemmer pt. 

 

Pkt. 6 – Indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet nogen forslag:  

 

Pkt. 7 – Evt. 

Græsklipning mm.: 

Nogle af de fremmødte grundejere, var meget generet af støj i forbindelse med græsslåning, 

klipning af hæk og savning af brænde både lørdag og søndag eftermiddag. 

Grundejerforeningen henstiller til, at disse opgaver med støjende benzin drevne maskiner, så 

vidt det er muligt undgås lørdag og søndag eftermiddag. 

 

         Campingvogn på Barupvej: 

         Nogle af de fremmødte beboere fra Barupvej, er stadig meget generet af den campingvogn der 

         holder ulovligt parkeret på Barupvej på andet år. Formand Ole Thomsen orienterede om, at 

        Grundejerforeningen i den sag ikke vil anmelde ejeren af campingvognen til Politiet, men 

        opfordrede beboere på Barupvej til selv at kontakte politiet og fortælle om den ulovlige  

         parkering. 

 

Ole Thomsen takkede dirigenten for at have ført forsamlingen sikkert igennem general-

forsamlingen. 

                

Efter generalforsamlingen havde grundejerforeningen besøg af Ib Tolstrup, som inspirerende 

fortalte om havens fugle og dyr. 

 

 

 

Susan Langkilde/9.april  2011 


