
Referat af ordinær generalforsamling i 

Gammel Skovlunde Landsbylaug 

 

Torsdag den 27. februar 20158kl. 19.00 

 

 

Velkommen til alle – i alt 17 personer inkl. bestyrelsen 

 

 

1. Valg af dirigent 

  

 Jens blev valgt til dirigent. 

 

2. Formandens beretning v/formand Anna-Mette Frederiksen (udvalgte punkter, hele 

beretningen kan se på Laugets hjemmeside (gammel.skovlunde.dk): 

 

•  Lauget skal være et positivt forum, ikke holdeplads for brokkerier 

• 2 halvårlige møder med Ballerup Kommune, hvor bestyrelsen har mulighed for at 

fremkomme med forskellige punkter. Efterårets møde indeholdt bl.a.: 

o Trafikken på Gl. Skovlundevej og manglende p-pladser 

o T-kryds ved det nye kryds ved Aldi. Der bliver ikke åbnet for udkørsel mod byen 

o Seniorboligfællesskabet. Igen trafik. Udkørsel planlagt mod Harrestrupvej og 

videre ad boulevarden, når beboerne skal ud  

o Træfældning. Dialogen holdes i gang 

• Gadekæret er renoveret, og stenkanten er muret op  

• Tak til Lilian, der tog initiativ til at få Lauget på Facebook 

• Sommerfesten. Flyttes i år tilbage til Ejbyvej. Tilladelser indhentes 

• Tour de glögg. Første gang vi arrangerede julehygge i landbyen. Meget hyggeligt og 

stor succes. Vi gentager successen i december 2018. 

• Vi laver også en haverundtur i maj.  

• Vi har planer om, at alle i Gl. Skovlunde kan skrive en historie om deres eget hus. 

Bestyrelsen vil senere indsamle disse og lave nogle små skriv, som vi vil omdele i 

landsbyen.  

 

  Beretningen blev vedtaget (tjek i øvrigt Årshjulet på hjemmesiden). 

 

  Bemærkninger fra salen/bestyrelsen: 

 

▪ Seniorbofællesskabet forventes at være færdigt i maj 2019 

▪ Kommunen er villig til at undersøge, om Lystoften skal åbnes for gennemkørsel 

▪ Byggeriet på boulevarden forventes at være færdigt i løbet af april 2018 

▪ Sorte låge op til andelsboligerne fra Ejbyvej har påskriften ”privat”. Det er ikke 

privat område, og bestyrelsen vil næste møde drøfte, om vi skal gå videre med sagen? 

▪ Pæle på Ejbyvej skal renoveres, mener Carsten. Skal påpeges over for kommunen 

 

3. Medlemstal og økonomi v/kasserer Dorthe 

 

 Medlemstallet falder. Det er vigtigt at få flere medlemmer, som via kontingentbetaling 

genererer større indtægt og giver mulighed for at afholde arrangementer, og så vi står 

stærkere over for kommunen. Vi har mulighed for at være ca. 80 medlemmer i landsbyen. 

 

 Af forskellige årsager dækker regnskabet 3 år, 2015, 2016 og 2017. Beholdning pr. 31.12.17 

er ca. kr. 15.000.  

  



   

 

 Der skal igen opfordres til, at man betaler det årlige kontingent på kr. 200. Der kan betales 

via bankoverførsel eller mobile pay (bankkonto Jyske bank: 5043 1186605, mobile pay: 

28572231). Husk at opgive navn og adresse.   

 

 Der var derefter en diskussion af, hvad alle de penge skal bruges til, f.eks. foredragsholder til 

generalforsamlingen, flere udgifter betalt i forbindelse med arrangementer, etc. Bestyrelsen 

fik mandat til at tage diskussionen på et bestyrelsesmøde. 

 

 Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Fastsættelse af kontingent 

 

 Det blev besluttet at fortsætte med nuværende kontingent på kr. 200 pr. år. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

 Der var indkommet et forslag til ændring af et enkelt punkt i vedtægterne: 

 

 Paragraf 3.1.1, punkt 2: Bestyrelsens beretning ændres til ”Formandens” beretning 

6. Valg til bestyrelsen (herunder også punkt 7) 

 

 Anna-Mette, Jens, Søren, Klaus, Nanna og Dorthe – nyt medlem: Mikkel. Det giver 5 

bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

  

 8.  Valg af revisor 

 

  Verka blev genvalgt. 

 

9. Eventuelt 

 

• Målsætning at have så mange medlemmer som muligt. Giver et stærkere Landsbylaug 

• Indsamling af historie fra Gl. Skovlunde. Styregruppe nedsat: Jette Garder (arbejder som 

frivillig i Pederstrup), Carsten og Jens 

• Evt. kontakte konsulenter til bevarelse af historiske miljøer/landsbyer 

• I forbindelse med renovering af pumpehuset kan vi måske søge §18 midler iflg. Morten 

• Mht. brug af beholdningen kan man evt. lave en procentvis opdeling af Laugets penge 

• Næste arrangement i henhold til Årshjulet er rengøringsdag i og ved gadekæret. Sæt X i 

kalenderen søndag den 6. maj 

• Havevandring den 27. maj 

 

Se mere på Laugets hjemmeside: gammel.skovlunde.dk / Facebook: gammel skovlunde 

landsbylaug. 

 

 

Anna-Mette takkede for fremmødet, og generalforsamlingen afsluttedes 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Dorthe Thomsen, referent   Jens Minnet, dirigent 
03.03.18 


