
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GAMMELGÅRDS 
GRUNDEJERFORENING 

Herlev den 24. april 2014 – 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 5.-7. april 2014. 

 

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

 Foreningens årlige fastelavnsfest blev afholdt med stor tilslutning – tak til 
fastelavnsudvalget for deres indsats. 

 En protokol er indkøbt. Umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde bliver referatet ført til 
protokols og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne. Protokollen ligger til gennemsyn 
hos sekretæren. 

 Den nye bestyrelse er på plads. Der har været en del arbejde med at skaffe foreningen et 
cvr.nr. og få diverse fuldmagter på plads, således at den nye kasserer kunne få adgang til 
bankkontoen. Alt dette pga. krav om at alle foreninger skal have et cvr.nr. Foreningens 
cvr.nr. er 35505059. 

 Formanden har deltaget på et møde omkring mulig etablering af et moseråd. Foreningen 
har dog i første omgang vurderet at det ikke vil give noget at i sidde med i sådan et råd. 

 Formanden Ole Thomsen samt bestyrelsesmedlem Christian Grønholm har deltaget i 
grundejerforeningernes møde med borgmesteren hvor følgende emner blev behandlet: 

o Klimatilpasningsplan er under udarbejdelse. Udfordringer med regnvand og 
stigende grundvand. Der vil ikke blive pålagt vores grundejere en omkostning til 
obligatorisk tilslutning af regnvand til kloak eller lignende, idet grundejerne her 
allerede er tilsluttet et såkaldt 2-strengs system, hvor regnvand og spildevand er 
tilsluttet hver deres system. 

o Madamskrald: Hver familie i grundejerforeningerne i Herlev har det første år sendt 
200 kg. affald til genanvendelse. I alt er der sendt 850 tons papir, plast, glas og 
metal til genanvendelse i 2012. Kvaliteten af affaldet fra Herlev er så godt, at det 
bliver kørt direkte til genanvendelse og kræver ingen eftersortering (hvilket ellers er 
ret dyrt). 

o Indsats mod kriminalitet i Herlev: Fald i voldsanmeldelser på 38% fra 2011 til 
2012. 

o Orientering om Kommuneplan 2013-2025: 
 Styrkelse og koncentration af bymidten 
 Rækkefølge og byomdannelse: Den nye letbane vil få 4 stop i Herlev. 

Omkring letbanen vil det blive tilladt at bygge højere og tættere. Særligt 
interessant omkring erhvervskvarteret 

 Klimatilpasningsplanen: Problemer med regn- og grundvand kan løses på 
mange måder. Der kan f.eks. laves åbne bassiner med mulighed for leg osv. 
Der kan skabes spændende aktiviteter, oplevelsessteder, vand i gaderne 
osv. 

 Mere klare regler for boligejere: Der er i Herlev nogle meget forældede 
byplanvedtægter som skal moderniseres og gøres tidsvarende, bl.a. mht. 
placering i skel, byggelinjer mm. 

Protokollen og beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

 



Pkt. 3 - Regnskab 

 Regnskabet blev gennemgået af Claus Møller Madsen. Der er i regnskabet intet 
usædvanligt at bemærke. Alle grundejere har betalt kontingent til tiden. Ørslevvej har 
indkøbt nyt vejnavneskilt for deres vejkonto. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Pkt. 4 – Valg 

1. Formand Ole Thomsen blev genvalgt 
2. Bestyrelsesmedlem Esben Friis blev genvalgt 
3. Til erstatning for Jytte Ulbrandt (revisor) blev Nils Poulsen (Gammelgårdsvej 14A) valgt 
4. Som bestyrelsessuppleant blev Kenneth Prehn (Gammelgårdsvej 16B) valgt 

Jytte Ulbrandt fik overrakt en buket blomster som tak for sin store hjælp igennem rigtig mange år. 

Pkt. 5 – valg af festudvalg 

Sommerfestudvalget: Ingen jubilæer eller andet i den nærmeste fremtid, så pt. er der ikke noget 
udvalg. 

Fastelavnsudvalget: Forsætter. 

 

Pkt. 6 – indkomne forslag – beslutning: 

1. Forslag om reparation af den brolagte del af vejbelægningen ved opkørsel til 
Ørslevvej: Bestyrelsen kontakter i første omgang Herlev Kommune/Teknisk forvaltning 
omkring dette. 

2. Forebyggelse af indbrud. Hvad kan man gøre?: Der var flere deltagere som kunne 
berette om indbrud i området. Man kan sikre sit hjem så godt som muligt og gøre det 
besværligt for tyve at bryde ind, og så håbe de vælger et andet hus end ens eget. Man kan 
holde øje med mistænksomme personer/biler og evt. gå flere ture rundt i kvarteret. 
Bestyrelsen har bestilt 2 styk gratis nabohjælpskilte, som vil blive sat op ved indkørslen til 
Gammelgårdsvej og Barupvej. 

3. Skilt om at holde hunde i snor på Valnæsvej: Valnæsvej indkøber for egen vejkonto et 
skilt med at hunde skal holdes i snor. Dette vil så gælde for alle, også for vores egne 
medlemmer, og et skilt vil gøre det nemmere at tage en dialog med de hundeejere som 
ikke overholder reglerne. 

Pkt. 7 – Eventuelt 

Der blev henstillet til ikke at smide haveaffald på bagsiden af Barupvej ud mod 
marken/hjørnet/skoven. 

 

Efter generalforsamlingen besvarede Stig Nielsen, Protect Låse, på spørgsmål om sikring af låse 
og døre.  

 

 

Referent, Christian Grønholm april 2014  Dirigent, Claus Møller Madsen 


