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REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GAMMELGÅRDS 
GRUNDEJERFORENING 

Herlev den 15. april 2015 – afholdt på Il Forno Pizzeria (da Gammelgård desværre ikke 
dukkede op til den aftale vi havde med dem). 

Fremmødt var 21 af foreningens medlemmer. 

 

Pkt. 1 - Valg af dirigent: 

Claus Møller Madsen blev af bestyrelsen foreslået som dirigent – og blev valgt af forsamlingen. 

Claus konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen – da invitationerne var 
blevet omdelt den 30.-31. marts 2015. 

 

Pkt. 2 - Protokol og beretning ved formand Ole Thomsen: 

 Foreningens årlige fastelavnsfest blev afholdt og var endnu engang et flot tilløbsstykke – 
tak til fastelavnsudvalget for deres indsats. 

 Grundejerforeningen har gjort indsigelse mod Kommuneplanen 2013-2015 ramme B21, 
hvor der som bemærkning står at adgangsvejen til boliger skal ske fra enten Ørslevvej 
og/eller Skinderskovvej. Grundejerforeningen mener ikke at adgangen skal ske via. 
Ørslevvej. Vi har fået medhold i indsigelsen, og Ørslevvej er nu slettet fra bemærkningen. 

 Bestyrelsesmedlemmerne Claus Møller Madsen og Christian Grønholm har deltaget i 
grundejerforeningernes årlige møde med borgmesteren hvor bl.a. følgende emner blev 
behandlet: 

o Trafiksikkerhed: Ny plan 2015-2020 med fokus på skoleveje. Planen afløser den 

gamle hastighedsplan. Der har været udsendt et spørgeskema til alle skoler og 

deres elever og der har eleverne peget på forskellige farlige veje mm. hvor man 

f.eks. føler sig utryg eller hvor der opstår farlige situationer. Der pågår pt. en 

prioritering af hvor man vil sætte ind først, og denne prioritering bliver så indført i 

den nye plan. 

o Asfalt: Det er altid en prioritering af vegens tilstand og belastning som afgør hvor 

kommunen vil lægge nyt asfalt. Budgettet er på 2,7 mill. kr. til asfalt. I år (2014) er 

det musikkvarteret som få nyt asfalt på. Næste år (2015) hedder det reparation af 

Gammel Klausdalsbrovej og forbedringer af cykelsti på Hjortespringvej. 

o Forenkling af bolig/byggeregler: Man har nu forenklet reglerne i forhold til de 

gamle servitutter rundt om i hele Herlev. 

 Foreningen har, på baggrund af en snak ved sidste års generalforsamling, fået fat i 2 

Nabohjælp-skilte. Problemet er blot at vi ikke må sætte dem op nogle steder på vejen. Vi 

har været i kontakt med Kommunen, men kan desværre ikke få lov til at sætte dem op. Så 

eneste mulighed er at de bliver sat op inde på folks egen grund. 

Protokollen og beretningen blev godkendt af forsamlingen. 
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Pkt. 3 - Regnskab 

 Regnskabet blev gennemgået af kasseren Claus Møller Madsen. Udgiften til sidste års 
generalforsamling er på 0 kr., da Gammelgård har glemt at sende regningen. Hvis de 
sender den, så skal vi selvfølgelig nok betale. Valnæsvej har indkøbt grus til forbedring af 
vejen, samt indkøbt skilt med at hunde skal i snor. Alle grundejere har betalt kontingent til 
tiden. Ørslevvejs vejbelægning holder nok ikke i mange år frem, så bestyrelsen tager dette 
op på et bestyrelsesmøde. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Pkt. 4 – Valg 

1. Kasserer: Claus Møller Madsen blev genvalgt 
2. Bestyrelsesmedlem: Erik Thougaard blev genvalgt 
3. Bestyrelsesmedlem: Christian Grønholm blev genvalgt 
4. Revisor: Steen Andersen blev genvalgt 
5. Revisorsuppleant: Leif Nielsen blev valgt. 

 

Pkt. 5 – valg af festudvalg 

Sommerfestudvalget: Ingen jubilæer eller andet i den nærmeste fremtid, så pt. er der ikke noget 
udvalg. 

Fastelavnsudvalget: Forsætter. 

 

Pkt. 6 – indkomne forslag: 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Pkt. 7 – Eventuelt 

Ridestien som munder ud på Barupvej: Her fylder hestene meget på vejen og de efterlader 
hestepærer. Bestyrelsen vil rette henvendelse til Kommunen omkring dette problem. 

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at få en hjertestarter i foreningen. Der skal tages 
stilling til bl.a. økonomi, vedligehold og placering. 

Efter generalforsamlingen var der en mulighed for at få en meget fin rundtur i Familien Trænks 
japanske have, hvor foreningen også serverede en forfriskning. 

 

Referent, Christian Grønholm maj 2015  Dirigent, Claus Møller Madsen 


