
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GAMMELGÅRDS 
GRUNDEJERFORENING 

Herlev den 18. april 2013 – afholdt på Gammelgård 

Fremmødt var 21 af foreningens medlemmer. 

 

Pkt. 1 - Valg af dirigent: 

Claus Møller Madsen blev af bestyrelsen foreslået som dirigent – og blev valgt af forsamlingen. 

Claus konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen – da invitationerne var 
blevet omdelt den 30. marts 2013. 

 

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

 År 2012 stod i jubilæets tegn – Gammelgårds Grundejerforening fejrede foreningens 85 års 
jubilæumsfest, som blev afholdt i golfklubben. Der var tryllekunstner, hoppeborg samt god 
mad. Stor tak til bestyrelsen for deres store arbejde – særligt Leif og Børge gjorde en stor 
indsats. 

 Foreningens årlige fastelavnsfest blev afholdt med stor tilslutning – tak til Fastelavns-
udvalget for deres indsats. 

 Kørselsforholdene på Gammelgårdsvej udfor Tubberupvænge: Nogle af foreningens 
fremmødte medlemmer oplever det som et stort problem med parkerede biler på 
Gammelgårdsvej. Nogle af beboerne i Tubberupvænge parkerer lige efter chikanernes 
afslutning, hvilket ikke er ulovligt, men det generer cyklister især børn, der bliver ”tvunget” 
udenom bilerne og ud midt på vejen. Forlængelse af markering for ”cykelsti” efter chikanen 
eller totalt forbud af parkering på samme stykke kunne løse problemet. Ole Thomsen tager 
kontakt til Herlev Kommune 

 Foreningen har skrevet til Herlev Kommune samt områdets 3 rideskoler, for at få løst 
problemet med de mange hestepærer i slutningen af Gammelgårdsvej samt på Barupvej.  

 Ole Thomsen har deltaget i grundejerforeningernes møde med borgmesteren hvor 
følgende emner blev behandlet: 
- Fjernvarme 
- Nedgravning af el-ledninger: 

Der er igangsat nedgravning af el-ledninger i vores område. 
- Trafiksikkerhedsplanen: 

Vores område står desværre stadig langt nede på kommunens behovsliste 

Protokollen og beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

 

Pkt. 3 - Regnskab 

 Regnskabet blev kort gennemgået af Børge Klit Johansen. Der er i regnskabet intet 
usædvanligt at bemærke. Alle grundejere har betalt kontingent til tiden. 

Regnskabet blev godkendt. 

  



Pkt. 4 – Valg 

1. Til erstatning for Leif Haslund blev Esben Friis (Gammelgårdsvej 27) valgt 
2. Erik Thougaard blev genvalgt 
3. Til erstatning for Børge Klit Johansen blev Claus Møller Madsen (Ørslevvej 8C) valgt 
4. Til erstatning for Susan Langkilde, blev Kristian Grønholm (Ørslevvej) valgt 
5. Revisor Steen Andersen blev genvalgt 
6. Revisorsuppleant Mogens Christensen blev genvalgt 

 

Pkt. 5 – valg af festudvalg 

Sommerfestudvalget ønsker ikke at genopstille, så pt. er der ikke noget udvalg. 

Fastelavnsudvalget forsætter. 

 

Pkt. 6 – indkomne forslag – beslutning: 

1. Forslag om sikring af kørselsforholdene på Gammelgårdsvej ud for Tubberupvænge: 
Det undersøges, om forlængelse af markeringen for ”cykelsti” efter chikanen på 
Gammelgårdsvej er en mulig løsning, så det vil blive forbudt at parkere så tæt på chikanen, 
da det skaber problemer for cyklister, især for børn. Det blev besluttet, at bestyrelsen 
kontakter kommunen for at finde en løsning på problemet. 
 

2. Forslag om at TDC anmoder DONG om at lægge ”tomrør” i jorden samtidig med at 
DONG kabellægger luftledningerne: 
Ole Thomsen fortalte, at DONG har forespurgt om vores grundejerforening kunne være 
interesserede i at få fibernet lagt ned. 35% af grundejerne skal have interesse i at få 
fibernet inden DONG vil foretage nedlægning af rør. Det blev aftalt, at Ole Thomsen 
kontakter TDC for videre information. 
 

3. Forslag om ændring af foreningens vedtægter § 9 samt at Bestyrelsessekretærens 
”blyantpenge” afskaffes 
Forsamlingen forkastede begge forslag. 

Pkt. 7 – Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

Efter generalforsamlingen fortalte Henrik Kielland fra Enregis Scandinavia om nedsivningsanlæg til 
brug for håndtering af regnvand. Se evt. mere på www.enregis.dk 

 

 

 

 

Ref. Susan Langkilde, maj 2013 

 

http://www.enregis.dk/

