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REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GAMMELGÅRDS 
GRUNDEJERFORENING 

Herlev den 13. april 2016 – afholdt ved Hjortespring Golfklub, v/ Silles Café og Catering 

Fremmødt var ca. 20 af foreningens medlemmer. 

 

Pkt. 1 - Valg af dirigent: 

Kenneth Prehn blev af bestyrelsen foreslået som dirigent – og blev valgt af forsamlingen. 

Kenneth konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen. 

Der var ingen indsigelser til referatet fra sidste års ordinære generalforsamling, hvorefter dette blev 
godkendt af forsamlingen. 

 

Pkt. 2 - Protokol og beretning ved formanden: 

 Det har været et helt normalt år og der har ikke været de store aktiviteter i årets løb. 

 Foreningens årlige fastelavnsfest blev afholdt. Det er et godt arrangement med stor 
opbakning hvert år. Fastelavnsudvalgets ”løn” bliver udbetalt som en brunch, som holdes 
på skift hos medlemmerne og hvor der pakkes gaver ind og samles tønder mm. 

 Formanden Ole Thomsen og bestyrelsesmedlem Christian Grønholm har deltaget i 
grundejerforeningernes årlige møde med borgmesteren. Der var ikke meget at berette fra 
det møde, da det stort set kun var en gennemgang af visionerne for Herlev, og ikke 
omhandlede noget specifikt for grundejerne 

 Vi som grundejerforening har været i dialog med et par af de omkringliggende 
grundejerforeninger vedrørende indbrud i området, da vores område desværre har været 
plaget af et stigende antal indbrud. Vi har fået sat et ”Nabohjælp”-skilt op ved indkørslen fra 
Klausdalsbrovej til Gammelgårdsvej. Problemet er blot at disse skilte ikke må opsættes på 
vejen, men kun inden for den private matrikel. Så det sætte lidt en begrænsning på hvor vi 
må placere skiltene. Foreningen råder over endnu et ”Nabohjælp”-skilt, som vil blive sat op 
et sted på Barupvej senere i år. 

 Der har været møde med beboerne på Valnæsvej og kommunen ang. en 
snerydningsordning. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

 

Pkt. 3 - Regnskab 

 Regnskabet blev gennemgået af kasseren Claus Møller Madsen. Eneste at bemærke var, 
at Herlev kommune endnu ikke har betalt der de skal, men kasseren vil følge op på det 
hurtigst muligt. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Pkt. 4 – Valg 

1. Formand: Ole Thomsen blev genvalgt 
2. Bestyrelsesmedlem: Esben Friis blev genvalgt 
3. Revisor: Nils Poulsen blev genvalgt 
4. Revisorsuppleant: Kenneth Prehn blev genvalgt 
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Pkt. 5 – valg af udvalg 

Fastelavnsudvalget: Forsætter. 

Sommerfestudvalget: Ingen jubilæer eller andet i den nærmeste fremtid, så pt. er der ikke noget 
udvalg. Men hvis man har ideer eller lyst til at arrangere noget, så tag kontakt til bestyrelsen. Der 
vil evt. kunne ydes et økonomisk tilskud til et arrangement. 

 

Pkt. 6 – indkomne forslag: 

Der var indkommet fire forslag: 

Bestyrelsen stiller forslag om, at: 

i. Vejbidraget for beboerne på Ørslevvej stiger fra kr. 150 til kr. 300 (alene medlemmer på 
Ørslevvej kan stemme): 
Dette forslag blev vedtaget med 2 stemmer (de 2 eneste fra Ørslevvej). Der kom en 
indsigelse imod forslaget, som gik på at der ikke var nok medlemmer fra Ørslevvej 
repræsenteret til at kunne beslutte det, og aftalen blev, at bestyrelsen sender en skrivelse 
rundt til beboerne på Ørslevvej om at forslaget er blevet vedtaget. 

ii. Vejbidraget for beboerne på Valnæsvej stiger fra kr. 130 til kr. 230 (alene medlemmer på 
Valnæsvej kan stemme). Aftale om snerydning med kommunen aftales: 
Dette forslag blev vedtaget med 2 stemmer (de 2 eneste fra Valnæsvej). Der kom igen en 
indsigelse imod forslaget, som gik på at der ikke var nok medlemmer fra Valnæsvej 
repræsenteret til at kunne beslutte det, og aftalen blev, at bestyrelsen sender en skrivelse 
rundt til beboerne på Valnæsvej om at forslaget er blevet vedtaget. 

Øvrige indkomne forslag: 

iii. Opsætning af to ”Nabohjælp”-skilte på Barupvej: 
Dette forslag blev vedtaget, og foreningen betaler udgiften til et ekstra skilt (da vi allerede 
ligger inde med et skilt i forvejen), samt betaler udgiften til opsætningen. 

iv. Klage over det grønne område over for Barupvej: 
Da klager over områder som tilhører kommunen skal ske direkte til kommunen, så er det 
ikke noget som foreningen vil tage sig af direkte, men bestyrelsen lovede at sende klagen 
videre til kommunen. 

 

Pkt. 7 – Eventuelt 

Der var ingen indkomne forslag til eventuelt. 

Efter generalforsamlingen tog en af de fremmødte ordet og fremviste et produkt til overvågning af 
ens private hjem. Løsningen indeholdt videokamera, sensorer mm. og var koblet op på Internettet. 

 

 

Referent, Christian Grønholm april 2016  Dirigent, Kenneth Prehn 


