REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GAMMELGÅRDS
GRUNDEJERFORENING
Herlev den 24. april 2017 – afholdt ved Hjortespring Golfklub, v/ Silles Café og Catering
Fremmødt var ca. 30 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.
Eneste indsigelse til referatet fra sidste års ordinære generalforsamling var en kommentar fra
Kenneth Prehn om at under punkt 4.4 skulle der ikke stå revisorsuppleant, men blot suppleant.
Herefter blev referatet fra sidste år godkendt af forsamlingen.

Pkt. 2 - Protokol og beretning ved formanden:







Igen i år har der ikke været de store aktiviteter og ingen tvister medlemmerne imellem eller
med kommunen.
Den årlige fastelavnsfest blev afholdt, og bestyrelsen er af den opfattelse at det er et rigtigt
godt arrangement som samler foreningens medlemmer.
Det årlige møde mellem alle grundejerforeningerne og Herlev Kommune var med
deltagelse af formanden Ole Thomsen.
Borgmesteren holdt en meget lang tale og der var ikke rigtig noget nyt at komme efter her.
Teknisk Forvaltning fortalte om samarbejdet mellem dem og grundejerforeningerne. Ole
henstillede til om ikke kommunen kunne være i bedre tid med diverse udmeldinger, så
grundejerforeningerne har mulighed for at nå at reagere. F.eks. dengang der skulle
udskiftes vandledninger i vejen. Det blev meldt alt for sent ud til grundejerforeningerne, som
ikke kunne når at reagere og måske få den til at skifte helt ind til husene (selvfølgelig mod
egenbetaling ude fra vejen). Men informationen kom ud alt for sent til, at grundejerne kunne
nå at reagere.
Teknisk forvaltning slog også et slag for den mobile App ”Tip Herlev”
Bestyrelsen takkede pænt nej til det modtagne tilbud fra Herlev Kommune om snerydning
på Valnæsvej, da det var alt for dyrt.
Bestyrelsen har fået sat Nabohjælp-skilte op i området, dog inde på privat grund.
Bestyrelsen vil dog snarest kontakte kommunen og få hjælp til at få den sat op nogle bedre
steder, idet kommunen for nyligt har åbnet op for en mulighed for at hjælpe
grundejerforeningerne med opsætning af skiltene på offentlig grund, og dermed opnå en
bedre placering.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Pkt. 3 - Regnskab


Regnskabet blev gennemgået af kasseren Claus Møller Madsen. Eneste at bemærke var,
at der er poster for ubetalte vejbidrag i dette års regnskab. Dette skyldes at nogle
pengeoverførsler ikke var gået igennem grunden en menneskelig fejl. Det vil blive rettet op
ved næste års regnskab.

Regnskabet blev godkendt.
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Pkt. 4 – Valg
1.
2.
3.
4.
5.

Kasserer: Claus Møller Madsen blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Erik Thougaard blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Christian Grønholm blev genvalgt
Revisor: Steen Andersen blev genvalgt
Revisorsuppleant: Maria Zuleta blev valgt

Pkt. 5 – valg af udvalg
Fastelavnsudvalget: Forsætter.
Foreningen bliver 90 år i år. Det blev stillet som en mulighed at ved næste generalforsamling af
lave det om til et brunch-arrangement og efterfølgende afholde en ordinær generalforsamling. Hvis
man har ideer eller lyst til at arrangere dette, så tag gerne kontakt til bestyrelsen.

Pkt. 6 – indkomne forslag:
Der var indkommet to forslag:
i.

ii.

Forslag om at grundejerforeningens protokoller afleveres til lokalhistorisk forening:
Bestyrelsen støtter op om dette forslag og søger for at afleveringen til lokalhistorisk
forening.
Der stilles forslag om at Gammelgårds Grundejerforening kontakter Herlev Kommune med
henblik på en løsning af ridende heste i mosen ved Barupvej udenfor de afmærkede
områder. Dette er et stort problem, da stierne bliver helt trampet op og der ligger
hestepærer. Endvidere er det usikkert for publikum at færdes der:
Bestyrelsen retter henvendelse til kommunen, og der blev samtidig opfordret til at borgerne
selv benytter sig af ”Tip Herlev”, som kan ske både fra en App på sin telefon, eller fra
kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Pkt. 7 – Eventuelt
Der var ingen indkomne forslag til eventuelt.
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 2017

Dirigent, Kenneth Prehn

Side 2/2

