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REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GAMMELGÅRDS 
GRUNDEJERFORENING 

Herlev den 16. september 2020 – afholdt ved Hjortespring Golfklub, v/ Silles Café og 
Catering 

Fremmødt var ca. 28 af foreningens medlemmer. 

 

Pkt. 1 - Valg af dirigent: 

Bent Jensen (bestyrelsesmedlem) blev af bestyrelsen foreslået som dirigent, idet den oprindelige 
dirigent måtte melde afbud i sidste øjeblik – og blev valgt af forsamlingen. 

Bent konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen, idet invitationen var omdelt 
weekenden den 29. og 30. august 2020. 

 

Pkt. 2 - Protokol og beretning ved formanden: 

 Bestyrelsen har i det forgangne år henvendt sig til kommunen omkring ændring af 
hastighedsgrænsen i vort boligområde. Herlev Kommune har oplyst, at de arbejder for at 
etablere 40 km/t hastighedszoner i boligområder. Der er endnu ikke konkrete planer for, 
hvornår vores område bliver etableret. 

 Årets største aktivitet har været ny asfaltbelægning på Ørslevvej, dygtigt håndteret af 
Christian og Claus, der samtidig er beboere på Ørslevvej. Det er en meget flot vej vi har 
fået, der forhåbentlig er sikret mange år fremover. Det årlig kontingent er nu tilpasset den 
forventede udgift over tid. 

 Foreningens vedtægter beskriver i dag ikke hvem og hvorfor der skal betales vejbidrag på 
de private veje. Bestyrelsen har arbejdet på vedtægtsændringer der klart præciserer 
arbejdsfordelingen mellem grundejerforeningen og de private veje, der jf. reglerne er og 
kan være private vejlaug. Bestyrelsen fortsætter dette arbejde. 

 TDC lægger fiber ned i vort område, hvilket længe har været et ønske fra mange 
medlemmer. Alle de husstande som har haft penge ude i andre fiberselskaber har, så vidt 
bestyrelsen er vidende om, fået deres penge retur. 

 Den årlige fastelavnsfest er en god aktivitet i foreningen med mange tilmeldinger. Stor tal til 
fastelavnsudvalget. 

 Det årlige møde mellem Herlev Kommune og kommunens grundejerforeninger blev aflyst i 
år grundet Corona-situationen. Dog havde vores forening stillet et spørgsmål på forhånd, 
som er blevet svaret på skriftligt. Spørgsmålet var at få en status for indbrud i Herlev 
Kommune. Svaret fra kommunen var, at der er en stigning i antal indbrud fra 185 i 2018 til 
211 i 2019. Politiet på Vestegnen har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på at 
nedbringe antallet af indbrud. 

 Ellers et normalt år. 
 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

 

Pkt. 3 - Regnskab 

 Regnskabets største poster blev gennemgået af kasseren Claus Møller Madsen. 

 Det blev af en af de fremmødte noteret at der manglede både dato og kasserens 
underskrift på regnskabet. Dette vil blive rettet op til næste gang. 

Regnskabet blev godkendt. 
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Pkt. 4 – Valg 

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

 

Pkt. 5 – Valg af udvalg 

Fastelavnsudvalget: Det nuværende udvalg forsætter, men ønsker andre at bidrage, så kontakt 
formanden. 

Festudvalg: Igen i år blev det nævnt, at man kan kontakte bestyrelsen, hvis man ønsker at 
arrangere en fest eller et arrangement i foreningsregi. 

 

Pkt. 6 – Indkomne forslag: 

Der var indkommet to forslag: 

 
i. Opsætning af trafikspejle ved Barupvej/Gammelgårdsvej. Dette er for at forældrene kan 

se om der er biler på Gammelgårdsvej og Barupvej når børnene løber rundt. 

Bestyrelsen har drøftet dette forslag, og bestyrelsen synes ikke at vi som forening vil gå ind 
i det. Bestyrelsen mener at der i dag er fine oversigtsforhold når man kører både ind fra 
Gammelgårdsvej på Barupvej og ud igen fra Barupvej på Gammelgårdsvej. Hvis der var et 
sted som foreningen kunne se et problem med, så var det ved Ørslevvej/Gammelgårdsvej, 
hvor oversigtsforholdet er væsentlig ringere. 
Det blev præciseret at forslaget udelukkende gælder ind og udkørsel mellem 
Gammelgårdsvej og Barupvej, og ikke i de halve U-sving som findes på selve Barupvej. 
Barupvej er ikke en privat vej, og derfor er det kommunen som man bør rette henvendelse 
til. 
Et medlem spurgte om ikke vejbump på Barupvej ville være et bedre alternativ. 
Formanden kunne fortælle, at et medlem fra Barupvej skriftligt har givet bestyrelsen en 
tilbagemelding på, at vedkommende ikke mener at der er et behov for trafikspejle. 
 

ii. Forslag om at grundejerforeningen foranstalter, at Tubberupvænges biler på 
Gammelgårdsvej bliver fjernet fra Gammelgårdsvej. 
Bestyrelsen har drøftet dette og vil sende en skrivelse til Tubberupvænge. 
Der kom kommentarer fra medlemmer om, at skolebørn skal cykle uden om de parkerede 
biler og at hele områdets trafik jo skal passere dette stykke vej ud foran Tubberupvænge, 
og at det derfor er et større problem der end resten af Gammelgårdsvej. 
Det blev også nævnt at der er parkering forbudt i den ene side af Gammelgårdsvej på 
stykket mellem Klausdalsbrovej og Gammel Klausdalsbrovej. Måske kunne det udvides til 
også at gælde foran Tubberupvænge?  
 

iii. Forslag om at vi drøfter støjen fra ConvaTec/Papyro-Tex, hvor der er øget støj fra et 
kølekompressoranlæg på virksomheden, herunder et indlejret frikøleanlæg, der blev 
anskaffet for ca. et år siden. 

Der blev sat lidt flere ord på af et medlem, bl.a. at støjen er steget det sidste stykke tid; det 
er værre når det er varmt; det lyder som en blæser/emhætte. 
Der er allerede en tråd i foreningens Facebook-gruppe om dette emne og flere medlemmer 
er i dialog med Herlev Kommune om at få lavet støjmålinger mm. 
Bestyrelsen har drøftet forslaget, og har valgt at kontakte kommunen for at ”koble sig på” 
sagen med henblik på at få information når der foreligger nyt i sagen. 
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Pkt. 7 – Eventuelt 

 Mulighed for at digitalisere kommunikation fra bestyrelsen fremover?: Et medlem 
spørger ind til hvor mange af de fremmødte som benytter hjemmesiden og Facebook-
siden? Spørgeren vil gerne arbejde hen imod at gå over til at kommunikationen fra 
bestyrelsen skal ske digitalt. Det kunne være i form at e-mail eller andre digitale tiltag. Det 
vil være noget bestyrelsen vil kunne drøfte i fremtiden.  

 

 

Referent, Christian Grønholm oktober 2020                  Dirigent, Bent Jensen 


