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REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GAMMELGÅRDS 
GRUNDEJERFORENING 

Herlev den 25. marts 2018 – afholdt ved Hjortespring Golfklub, v/ Silles Café og Catering 

Fremmødt var ca. 50 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. 

Referatet fra sidste års ordinære generalforsamling blev godkendt af forsamlingen. 

 

Pkt. 2 - Protokol og beretning ved formanden: 

 Formanden har afleveret de gamle protokoller til lokalhistorisk forening, som aftalt på sidste 
års ordinære generalforsamling. 

 Bestyrelsen har sendt en skrivelse til kommunen ang. ridende heste i mosen ved Barupvej, 
som aftalt på sidste års ordinære generalforsamling. 

 Det årlige fastelavnsarrangement er noget som samler foreningen, store som små, så stort 
tak til fastelavnsfestudvalget for at arrangere festen. 

 Igen i år har der ikke været de store aktiviteter og ingen tvister medlemmerne imellem eller 
med kommunen. 

 Hjemmesiden er blevet opdateret med nyeste version af det software som den benytter. 

 Foreningen har også oprettet en facebookgruppe som udelukkende er for foreningens 
medlemmer.  
Gruppen vil ikke erstatte de rundsendte skrivelser, men vil være et supplement til 
hjemmesiden og til information om hvad der sker i foreningen. 
Man kan på Facebook ansøge om at blive medlem af gruppen ”Gammelgårds 
Grundejerforening - Herlev”, eller følge dette link: 
https://www.facebook.com/groups/gammelgaardsgrundejerforening 

 Bestyrelsen har tilmeldt foreningen til Herlev kommunes ”Herlev passer på Herlev”-projekt, 
hvilket har afstedkommet, at kommunen har opsat Nabohjælp-skilte rundt om på 
foreningens veje, hvilket er en del af kommunens projekt. 

 Bestyrelsen har undersøgt om foreningen kunne være med i kommunens DNA-mærkning 
af værdigenstande, men vores område er ikke udvalgt til at være med i denne ordning. 

 Aflønning af bestyrelsen er blevet moderniseret med indførelsen af en web-master rolle, 
som varetager hjemmesiden og Facebook-gruppen. Derud over er taksterne steget en 
smule, således at bestyrelsesudgifterne er steget fra 1.500 kr. i 2016 til 2.100 kr. i 2017 
(dette er inkl. den nye web-master rolle). 

 Det årlige møde mellem alle grundejerforeningerne og Herlev Kommune er rykket fra om 
efteråret til om foråret, så der har ikke været afholdt møde siden sidste ordinære 
generalforsamling. Formanden læste dog op fra den medfølgende dagsorden til mødet, så 
forsamlingen kunne få en fornemmelse af hvilke emner som vil blive taget op. 
 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

 

  

https://www.facebook.com/groups/gammelgaardsgrundejerforening
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Pkt. 3 - Regnskab 

 Regnskabet blev gennemgået af kasseren Claus Møller Madsen. 

 Det blev fremhævet at de samlede kontingenter er faldet, hvilket skyldes at Herlev 
Kommune har gennemgået samtlige af deres matrikler og har fundet ud af at de igennem 
mange år har betalt for for mange matrikler. Det er der nu kommet styr på. 

 Kasseren bemærkede også det ret høje gebyr til banken. Det samlede gebyr er på 1.932 
kr. og heraf er de 800 kr. gebyr til PBS, hvilket forsamlingen gav tilkende at det var givet 
godt ud i forhold til at skulle indkræve pengene via. omdelte giro-kort eller manuel 
opkrævning. Tilbage er 1.132 kr. som banken skal have i gebyr, og med en indtægt på ca. 
11.000 kr. er det ca. 10% som vi som forening betaler til banken. Det vil bestyrelsen kigge 
på og se om det kan gøres billigere. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Pkt. 4 – Valg 

1. Formand: Ole Thomsen blev genvalgt 
2. Bestyrelsesmedlem: Bent Jensen, Barupvej 8, blev valgt 
3. Revisor: Nils Poulsen blev genvalgt 
4. Bestyrelsessuppleant: Kenneth Prehn blev genvalgt 

 

Pkt. 5 – Valg af udvalg 

Fastelavnsudvalget: Forsætter. 

Festudvalg: Det var ikke muligt at få fundet et festudvalg, men der blev lagt op til at man kan melde 
sig til bestyrelsen hvis man ønsker at arrangere en fest eller et arrangement i foreningsregi. 

 

Pkt. 6 – Indkomne forslag: 

Der var indkommet to forslag: 

 
i. Skal foreningen investere i en hjertestarter og hvor skal den placeres? 

Efter en livlig debat blev det aftalt, at den hjertestarter som allerede findes i 
Hjortespringparken ligger fint placeret i forhold til vores egen forenings medlemmer. Set i 
forhold til at vi er placeret tæt på Falck-stationer og Herlev Hospital, blev det aftalt at 
bestyrelsen ikke går videre med dette, men at både hjemmesiden og Facebook-gruppen 
bliver opdateret med information om hvordan man kan finde nærmeste hjertestarter, samt 
en her-og-nu oversigt over hvor den befinder sig i Hjortespringparken. 
https://hjertestarter.dk er et godt sted at søge information. 
Der findes også en App som hedder ”TrygFonden Hjertestart” og som kan være god at 
have på sin telefon.  
 

ii. Der stilles forslag om at åbne op for udkørsel fra Byskovvej og ud til 
Klausdalsbrovej, for at aflaste den stigende trafik ved udkørslen fra Gammelgårdsvej 
og ud til Klausdalsbrovej. Den stigende trafik, samt hasarderet kørsel på 
Gammelgårdsvej, er et stigende problem for de husstande som er placeret i 
udkørselsenden af Gammelgårdsvej. 
Der var en debat om de forskellige muligheder i området. Efter debatten blev der stemt om 
det konkrete forslag om at åbne op for en udkørsel fra Byskovvej til Klausdalsbrovej er 
noget, vi som forening ønsker. Forslaget blev stemt ned med 5 stemmer for og 14 imod.  

https://hjertestarter.dk/
https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/hjertestarter-app-paa-din-mobil
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Pkt. 7 – Eventuelt 

 Ridning i mosen: Der foregår stadig ridning i mosen, også selvom bestyrelsen har skrevet 
til kommunen. Formanden påpegede at foreningen ikke er politimyndighed, og dermed ikke 
kan gøre ret meget ved dette. Borgerne kan henvende sig direkte til dem som ridder, til 
kommunen, evt. via. ”Tip Herlev” eller kontakte politiet. 

 Reparation af Øslevvej: Ørslevvej har fået tilbud om at få repareret hullerne i vejen for 
5.000 kr. + moms, hvilket Ørslevvej vil sige ja tak til. 

 Topkapning af træer ved Barupvej: En beboer fra Barupvej vil gerne have topkappet 
nogle af de højeste træet på kommunens stykke på Barupvej, da de skygger ind i haven. 
Beboeren har forsøgt at rette henvendelse til kommunen, men har fået svaret at de ikke 
skygger. Bestyrelsen lover at rette henvendelse til kommunen omkring dette. 

 Søen ved spejderhytten på Gammelgårdsvej: Kommunen har ryddet en masse træer og 
buske og dermed blotlagt søen. En beboer som bor tæt ved søen kunne berette om børn 
som færdes på isen her om vinteren og også børn som leger i vandkanten. Begge 
aktiviteter som kan være farlige ved en sø. Det er for øvrigt ulovligt at færdes på isen med 
mindre kommunen har opsat skilte herom. Der kom et forslag om at skaffe en 
redningskrans og opsætte denne ved søen. Bestyrelsen går videre med denne idé. 

 Internetforbindelse: En nytilflyttet beboer undre sig over at han ikke kan få en hurtigere 
internetforbindelse end den meget langsomme som han har. Flere af de tilstedeværende 
kunne dog berette om at de har en fornuftig internethastighed og disse informationer blev 
udvekslet med den nye beboer. Bestyrelsen gør derfor ikke noget i denne sag.  

 

 

 

Referent, Christian Grønholm maj 2018  Dirigent, Kenneth Prehn 

https://www.herlev.dk/tipherlev

