
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I GAMMELGÅRDS GRUNDEJERFORENING

Herlev den 25. april 2007, kl. 19.30 på Gammelgård

Fremmødt på generalforsamlingen var 31 medlemmer.

Pkt. 1 – Valg af dirigent:

Jan Rebner blev foreslået som dirigent, og valgt af forsamlingen.
Jan konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.

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

Protokol og beretning ved formand Ole Thomsen blev godkendt, protokollen blev godkendt af 
forsamlingen.

Ole berettede:
• Den første handling, som vores grundejerforening påtog sig i det nye regnskabsår – 

siden seneste generalforsamling - var at indgive klage til Herlev Kommune mod 
kommunens plan for 2005-2017. Område B22 (se evt. side 25) som vedrører 
adgangsvejen til boliger i dette område. Dette skal ske enten fra Skinderskovvej 
og/eller fra Ørslevvej. Vores indsigelse mod tilkørsel fra Ørslevvej, fik medhold. En 
stor tak til Børge K.J. som aktivt gik ind i denne sag.

• Kontingentforhøjelsen fra kr. 90 til kr. kr. 140, som blev vedtaget på foreningens 
generalforsamling i 2006, giver bl.a. mulighed for at støtte arrangementer af social 
karakter for foreningens medlemmer.

• 2 af foreningens bestyrelsesmedlemmer har deltaget i kommunens årlige møde hvortil 
alle grundejerforeninger er inviteret. Teknisk forvaltning og borgmesteren orienterede 
om nye tiltag i kommunen og svarede på spørgsmål fra de forskellige 
grundejerforeninger.                 

•  Ny Hastighedsplan 2006-2012 i Herlev Kommune
Gammelgårds grundejerforening er i denne plan lavt prioriteret som nr. 17. Det er 
muligt for foreningen, at rykke længere op på prioriteringslisten hvis foreningen 
ønsker at selv at betale en del af udgiften til hastighedsdæmpende foranstaltninger.

• Der har ikke i løbet af året – været henvendelse til mig fra medlemmer omkring tvister 
og lignende, hvilket jo er et positivt tegn.



         Pkt. 3 – Regnskab:

Regnskabet blev meget grundigt gennemgået af kasserer Børge Klit Johansen.
Regnskabet blev godkendt.
OBS! Børge er ikke – som tidl. nævnt – ansat i Kattens Værn men i Dyreværnet.

Pkt. 4 – Valg

Bestyrelsesmedlem Leif Haslund blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Erik Thougaard blev genvalgt.
Børge Klit Johansen blev genvalgt som kasserer.
Steen Andersen blev genvalgt som revisor.
Mogens Christensen blev valgt som revisorsuppleant

Pkt. 5 – Valg af festudvalg: 

Sommerfest:
Maria Zuleta, Gammelgårdsvej 46 blev valgt
Leif Haslund fra Barupvej blev valgt
Børge Klit Johansen fra Ørslevvej blev valgt
Marianne Juul fra Gammelgårdsvej 29 blev valgt
Christian Grønholm fra Ørslevvej blev valgt

Fastelavns-festudvalg:
Christina og Niels fra Barupvej 5
Inger og Jan Rebner fra Barupvej
Marianne Løhr fra Barupvej 9

Pkt. 6 – Indkomne forslag:

6a.
Fyrværkeri nytårsaften: Regler for brug af fyrværkeri i nærheden af huse med stråtag. Nogle 
beboere på Gammelgårdsvej tog dette emne op. De er hvert år ved nytårstid stærkt bekymrede 
for afskydning af fyrværkeri nær ved deres stråtækte huse. 
Reglerne for afskydning af fyrværkeri er: Ved afskydning af raketter, skal afstanden være 
mindst 200 meter og ved afskydning af alm. fyrværkeri, skal afstanden til det stråtækte hus, 
være mindst 100 meter. Så vis hensyn!

6b.
Hastighedsdæmpende tiltag på Gammelgårdsvej – arbejdsgruppe bestående af Ulla Vinsendt 
Gammelgårdsvej 14A, og formand Ole Thomsen, blev nedsat.

6c.
Løse katte: Et emne som igen i år blev taget op på generalforsamlingen af flere grundejere, var 
problemet med omstrejfende tamme katte – især en kat med lys pels blev nævnt af flere 
grundejere på Gammelgårdsvej/Barupvej nævnt, som værende et stort problem. Grundejerne 
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var meget utilfredse med, at naboens/genboens osv. katte besørgede og tissede i deres 
garager/haver samt totalt ødelagde fuglelivet i haven. 
Opråb til katteejere, sæt halsbånd med en klokke på halsbåndet på jeres kat således, at fuglene 
bliver advaret, og at jeres kat ikke ødelægger fuglelivet for andre grundejere, som selv har 
valgt ikke at holde kat.

En grundejer havde medbragt notat fra ”lov om mark og vejfred” vedr. kattelovgivningen i 
Danmark. Grundejerens ønske var, at et uddrag af denne lov om mark og vejfred blev 
indskrevet i referatet. Dette blev besluttet på generalforsamlingen.

Citat:
”Man har pligt til at holde katten på egen grund
Ifølge lov om mark og vejfred har man pligt til at holde katten på ens eget område. Dette vil 
man kunne få problemer med, hvis man lader sin kat gå frit ud og ind. Man skal derfor være 
klar over, at ens nabo har ret til at indfange og tilbageholde katten, hvis han eller hun snarest 
muligt og senest inden for 24 timer efter indfangningen, underretter dig om det. Man kan 
desuden blive gjort ansvarlig for den skade, som ens kat laver, for eksempel ved at ødelægge 
andres ting eller angribe husdyr. Har ens kat ødelagt noget, og bliver man dømt ansvarlig, har 
man økonomisk erstatningspligt”

”Indfangning og tilbageholdelse
Ifølge §14 i mark og vejfredloven har man ret til på en hensigtsmæssig måde at fjerne 
omstrejfende katte fra sin egen grund. Man har ikke pligt til at yde erstatning, hvis katten 
kommer til skade eller dør. Omvendt kan ejeren kræve at få katten (levende som død) 
udleveret. I så fald skal ejeren betale erstatning for skader, katten evt. har været skyld i”

Mere kan læses på: http://www.dyrenes-beskyttelse.dk/docs/kattelovgivning

Evt.
Støj fra motoriserede maskiner
Nogle grundejere klagede over støj hos fra motoriserede maskiner, såsom græsplæneklipning, 
fældning af træer og opskæring af brænde eller anden form for motorstøj på grunden, tidlig 
morgen eller sent om aftenen. Så derfor vis hensyn til din nabo. 

Susan Langkilde/3. maj 2007
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