REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GAMMELGÅRDS
GRUNDEJERFORENING
Herlev den 9. april 2019 – afholdt ved Hjortespring Golfklub, v/ Silles Café og Catering
Fremmødt var ca. 35 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, idet invitationen var
omdelt weekenden den 23. og 24. marts 2019.

Pkt. 2 - Protokol og beretning ved formanden:







Bestyrelsen har i det forgangne år henvendt sig til kommunen og forespurgt til to forhold,
som blev drøftet under punktet eventuelt sidste år:
1. Topkapning af træer ved Barupvej:
Svar fra Herlev Kommune: Herlev Kommune ønsker ikke at topkappe træer ved
Barupvej for at skabe lys i de tilstødende haver. Topkapning af træer svækker træernes
sundhed, og der vil efterfølgende være risiko for, at de nye grene, som skyder frem
efter topkapringen, falder ned, når de bliver tilstrækkelig store og tunge. Vi vil derimod
gerne overveje at fælde nogle af de træer, som er til stor gene, næste gang vi
gennemfører en udtynding i området. Det er vinteropgaver, som bliver udført, når vi har
tid og økonomi til udtynding i grønne områder.
2. Redningskrans søen ved Valnæsvej:
Svar fra Herlev Kommune: Herlev Kommune ønsker ikke, at der opsættes
redningskranse ved søer og vandhuller i kommunale arealer, da vi ikke har ressourcer
til at føre tilsyn og vedligeholde en post med redningskrans eller lignende.
Det er desværre vores erfaring i Herlev (og i andre kommuner), at der er meget
hærværk på redningsudstyr, som er opsat i frit tilgængelige arealer. Det vil derfor skabe
en falsk tryghed med redningskranse ved søen, da vi ikke har mulighed for tilstrækkelig
regelmæssig tilsyn i området.
Fibernet i vores område. Der har været en dialog med firmaet Gigabit omkring at få
etableret fibernet i vores område. Der har været runddelt materiale fra Gigabit til alle
husstande. Foreningen/bestyrelsen har ikke været direkte involveret i dette, men har haft
en smule dialog med de andre nærliggende grundejerforeninger, drøftet det på
bestyrelsesmøderne, samt oplyst om det på foreningens hjemmeside og Facebook-gruppe.
Det årlige fastelavnsarrangement blev vanligt afholdt på Barupvej, og er som altid et
tilløbsstykke og et sted hvor man kan mødes med dem man ellers blot ser gå forbi ens hus
i dagligdagen.
Bestyrelsen deltog igen i år på årlige møde med kommunen og de andre
grundejerforeninger den 5. april 2018. Ingen relevante punkter for vores grundejerforening.
Næste møde afholdes den 29. maj 2019, hvor vi deltager med 2 personer.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
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Pkt. 3 - Regnskab




Regnskabet blev gennemgået af kasseren Claus Møller Madsen.
Der er et par justeringer på regnskabet i år, hvilket skyldes et par afvigelser fra sidste år,
samt at vejbidragene i år først er overført 2. januar 2019, og dermed ikke kom med i
regnskabet for 2018.
Igen i år bemærkede kasseren det ret høje gebyr til banken. Vi har drøftet det i bestyrelsen
og erkendt, at vi ikke kan komme uden om de høje gebyrer, når vi er en forening. Det
skyldes især det øget fokus på Persondataloven, hvilken kræver billedlegitimation,
underskrifter m.m. fra alle bestyrelsesmedlemmer. Disse ekstra arbejdsgange skal banken
have betaling for.

Regnskabet blev godkendt.

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, Leif Nielsen, blev valgt.

Pkt. 5 – Valg af udvalg
Fastelavnsudvalget: Forsætter.
Festudvalg: Der blev lagt op til at man kan melde sig til bestyrelsen hvis man ønsker at arrangere
en fest eller et arrangement i foreningsregi. Bestyrelsen drøfter ved førstkommende møde hvornår
der næste gang er jubilæum og om der skal holdes noget i den anledning.

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

Forslag om at vejbidraget for beboerne på Ørslevvej hæves, fra de i dag 300 kr. per
husstand, til 450 kr. per husstand. Begrundelsen for stigningen skal findes i, at
Ørslevvej står over for en renovering af vejen og dermed vil dræne den nuværende
beboeropsparing, samt at indføre et mere realistisk beløb, så tilbagebetalingstiden
ikke er alt for lang.
Efter et kort debat og præcisering af hvem der kan stemme (som er dem som betaler
vejbidrag til Ørslevvej), så blev forslaget vedtaget med 7 stemmer for og 0 stemmer imod.

ii.

Forslag om forlængelse af Hjortespringvej fra Klausdalsbrovej til Byskovvej, en
hastighedsgrænse på 30 km/t på Gammelgårdsvej, samt afholdelse af et dialogmøde
med kommunen.
Forslaget minder meget om sidste års forslag, så derfor bad dirigenten forslagsstilleren om
at komme med uddybende kommentarer og bad også forslagsstilleren tage stilling til om
det var alle 3 forslag der skulle stemmes om (forlængelse af Hjortespringvej,
hastighedsgrænse på 30 km/t samt dialogmøde med kommunen). Det blev besluttet at
stemme om indførelsen af 30 km/t i vores område, samt dialogmøde med kommunen.
Forslaget blev vedtage med 20 stemmer for og 0 stemmer imod. Bestyrelsen går derfor
videre med forslaget og retter som det første henvendelse til Herlev Kommune.
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Pkt. 7 – Eventuelt


Snerydning på private veje: En beboer spørger ind til en artikel i Herlev Bladet den 27.
marts 2019, side 4 (link) hvor der står, at Herlev Kommune nu ikke længere ryder sne på
private veje. Spørgeren vil vide om det har indflydelse på de private veje vi har i foreningen
(Ørslevvej og Valnæsvej).
Som det også fremgår af artiklen i Herlev Bladet, så har det kun indflydelse på de private
grundejerforeningen som har haft en aftale med kommunen om snerydning. Disse er:
Ålbrovej, Nøddeskellet, Hjortespringparken, Herlev Højslette, Havstokken, Havmandsvej og
Borkegården.
Da vores grundejerforening ikke har haft en aftale med kommunen om snerydning, så har
det dermed ikke indflydelse for os, at aftalen nu ophører. Der er derfor uændret regler på
området, og det gælder derfor stadig, at det er beboerne på de private veje, som skal rydde
sne på vejen, dvs. ud til midten af vejen som beskrevet på snevagten.dk

Referent, Christian Grønholm

april 2019

Dirigent, Kenneth Prehn
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