Grundejerforeningen Gimle

Da vi i forbindelse med grundejerforeningen Gimles 100 års jubilæum i 1999 forfattede et lille
jubilæumsskrift, havde vi ikke adgang til de ældste protokoller. – Vi troede, at de var væk, men heldigvis
dukkede de fleste op for få år siden i kælderen hos tidligere formand Erik Andersen efter hans død.
Protokollen omhandlende bestyrelsesmøder fra Foreningens start og frem til marts 1909 mangler dog
stadig.
Vi har gennemgået de 3 ”nye” protokoller, og bringer her de vigtigste klip som supplement til
jubilæumsskriftet.
Overordnet set har den til enhver tid siddende bestyrelse haft de samme fokusopgaver, som også gør sig
gældende for bestyrelsen i dag, nemlig vedligeholdelse og renovering af veje og fortove, vejtræer og ønske
om trafiksanering.
I dette lille skrift har vi derfor valgt at lægge hovedvægten lidt anderledes, bl.a. på hvordan det hele
startede, på formandsoversigt og på relevante og sjove klip fra protokollerne.
Den opmærksomme læser vil måske bemærke, at der er overlapninger mellem jubilæumsskriftet og dette
supplement, men det har vi valgt, fordi begge dele hver for sig giver et ganske godt billede af
grundejerforeningen Gimles historie.
Såvel jubilæumsskriftet som de gamle protokoller vil blive scannet og lagt på foreningens hjemmeside.
Rigtig god læselyst.
November 2016
Lone Birch Jensen og Linda Korthsen

Hvordan begyndte det hele?
D. 8. oktober 1899 stiftes Byggeforeningen Gimle. Bag initiativet stod hr. akademibetjent Peulicke.
På mødet valgtes en bestyrelse på 8 medlemmer med hr. Peulicke som formand og hr. skibstegner Witt
som næstformand.
Hr. Witts forslag om navnet ”Byggeforeningen Gimle” blev vedtaget, og det samme blev hans forslag om, at
hele bestyrelsen skulle genvælges på den generalforsamling, som skulle finde sted i januar 1900. –
Begrundelsen for forslaget var, at der på det tidspunkt ville være flere medlemmer at vælge imellem.
Der blev afholdt generalforsamling d. 29. oktober 1899. Her blev foreningens love enstemmigt vedtaget og
man fastsatte kontingentet til 2 kr. om ugen.
Allerede d. 12. november 1899 afholdes ekstraordinær generalforsamling omhandlende bestyrelsens
forslag om salg af facadegrundene (grundene på Amagerbrogade). Modstandere af forslaget frygtede, at
bygning af høje huse ville” lukke os inde og ødelægge synet af vores egne villaer”.
Bestyrelsen argumenterede for et salg og påpegede muligheden for servitut om at facadebygningerne ikke
måtte blive mere end en etage højere end villaerne.
Forslaget faldt ved afstemningen.

Halvårlig generalforsamling blev afholdt 21. januar 1900 i Røde Kro. Her gennemgik man den endelig aftale
mellem Byggeforeningen Gimle og gårdejer H. G. Backer om foreningens køb af hele matrikel nr. 9.
”Underskrevne gårdejer H G Bacher af Sundbyvester, tilbyder herved at ville sælge til Byggeforeningen
Gimle 12 tdr. land af min marklod af matrikel nr. 9 i Sundbyvester, nemlig den del af lodden der ligger
nærmest Amager landevej…”
Planen for bebyggelsen blev fremlagt: Arkitekt Bagge havde tegnet 20 huse bestående af 2 3værelses
lejligheder og med 2 gavlværelser. Husene skulle være ens, men med forskellige udseende og facader.
Tidligere planer om 4- værelser(3 værelser og et kammer) gik man bort fra på grund af økonomien.
1. etape af byggeriet tænktes påbegyndt til maj og afsluttet oktober samme år – under forudsætning af
”rolige arbejdsforhold”.
I byggeplanen indgik et centralt beliggende købmandshus med plads til 4 butikker: bager, slagter, købmand
og høker med plads til kulplads.
På 1. sal skulle være forsamlingssted med værelser til bibliotek, læserværelse og kontor til
administrationen. På 2. sal skulle være 4 3værelses lejligheder og i kælderen badeanstalt indeholdende 4
kar- og 4 brusebade.
Hr. Peulicke blev genvalgt som formand.

Ekstraordinær generalforsamling d. 25. marts 1900
Årsagen til indkaldelsen var foreningens ”dårlige økonomiske stilling”. En forventet vedtagelse af lov om
statslån og sikring mod kurstab var blevet udskudt af Rigsdagen, og Foreningen kunne derfor ikke
overholde købsaftalen med gårdejer Backer.
Man enedes om selv at forsøge at skaffe pengene og lod en liste gå rundt, således at det enkelte medlem
kunne skrive sig på med angivelse af hvilket beløb man kunne bidrage med.
Det lykkedes at indsamle 9000 kr., som var nok til at overholde købsaftalen.

D. 22. april 1900 afholdes endnu en generalforsamling i ”Kongens Klub” – denne gang med lodtrækning
over parcellerne på facadegrundene.
Man besluttede at placere det tidligere omtalte købmandshus op til Hovedlandevejen, i stedet for midt i
foreningen.
På generalforsamlingen besluttede man med 42 stemmer for og 6 imod at ekskludere bestyrelsesmedlem
Hr. Henckel, fordi han uden at informere bestyrelsen havde brugt Gimles’ suppleringsliste til at skaffe
medlemmer til en anden byggeforening, som han også var medlem af.
Der foretoges lodtrækning om parcellerne og det pointeredes, at bestyrelsen skulle meddeles evt. bytning
af parceller.
Hr. Peulicke er stadig formand, og det er han frem til generalforsamlingen 25. august 1900 i ” Kongens
Klub”, hvor han ikke ønsker genvalg som formand.
Som ny formand vælges bogholder Nielsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes 8. september 1900 i ”Kongens Klub”. På dagsordenen er en
vedtagelse af flere ændringer af Foreningens love.
F.eks.:
§19.: ” Udelukkelse af Foreningen kan af bestyrelsen foretages i flg. tilfælde:
1. Når betaling af de fastsatte afgifter uden Styrelsens tilladelse udebliver over en måned over forfaldstid.
2. Når et medlem efter sin indtræden i Foreningen er eller bliver anset skyldig i en i den offentlige mening
vanærende handling.
3. Når et medlem nægtet tre gange tilhold fra Styrelsen vanrygter ejendommen eller bringer forstyrrelse og
ufred blandt beboerne”
§28.: Bestyrelsen består af 8 repræsentanter, som vælges for 1 år ad gangen. 4 på
januargeneralforsamlingen og 4 på juligeneralforsamlingen.

11. august 1901 Generalforsamling i ”Røde Kro”
Her drøftes opførelsen af Foreningens 12 første huse, herunder hvem der skal stå for byggeriet, og hvem
der skal føre tilsyn med og kontrollere byggeriet.
Sagfører Peschardt fører ordet på egne af bestyrelsen, idet formanden bogholder Nielsen ikke kunne være
til stede.
Som ny formand vælges intendant Andersen og som næstformand Carl Jensen, begge med 34 stemmer.
Af protokollen vedr. generalforsamlinger i hhv. januar, juni og juli 1902 fremgår, at byggeriet af de 12 første
huse ikke forløber så hurtigt og problemfrit som håbet.
Husene påbegyndt i juli, men blev stoppet af bygningsinspektøren, da vejene ikke er anlagt.
Først ville man bygge i nummerorden, men bestyrelsen havde besluttet først at bebygge de 12 grunde
beliggende mellem de to første gader og første tværvej.
Bestyrelsen foreslår igen at man udskiller/realiserer facadegrundene på grund af foreningens vanskelige
pengeforhold. Det foreslås, at man henvender sig til de medlemmer, der har vundet facadegrundene og
forespørger, hvor meget de skal have for at afstå dem.
Vedtaget med alle stemmer mod 1.
Husene stod dog færdige i april 1902, og som det også fremgår af jubilæumsskriftet flyttede de første ind d.
8. april på Chr. IX’s fødselsdag.

16. November 1901 er der rejsegilde i Røde Kro. Alle medlemmer havde adgang mod 3 kr. pr. kuvert.

Generalforsamling 26. Januar 1902
”Hvad angik facadeparcellerne oplystes det, at af de 12 grunde der bleve interesserde i salgsspørgsmålet
var de 7 under hånden overgået til foreningen, enten mod at indehaverne uden vederlag var flyttet over på
en anden grund eller mod en erstatning af fra 1-200 kr. Enkelte var helt udgået af foreningen mod en
erstatning af fra 2-400 kr. De sidste 5 havde ved et møde hos sagføreren underskrevet på at være villige til
enten at blive i foreningen mod at flytte over på en anden grund og derved høste lige andel af
salgsudbytttet med de øvrige medlemmer… eller at udtræde af foreningen mod den 1.marts at erholde
kontant udbetalt deres til den tid indskudte kapital …”

Ekstraordinær Generalforsamling 5. juni 1902
Problem med at få de første 12 huse prioriterede. Kritik af, at der var 8 entreprenører på de 12 huse.
Medlemmerne rykker for, at man skal videre.

Generalforsamling 21. juli 1902
Her genvalgtes hele den siddende bestyrelse. Dirigenten fremhævede det ”uheldige i at foretage noget
personskifte inden for bestyrelsen, da de utvivlsomt sidder med betydelige erfaringer til Foreningens
fordel”.
Intendant Andersen fortsætter som formand.( Han drukner imidlertid ved en marinekatastrofe i den
stockholmske skærgård senere samme sommer, og formandsposten overgår derfor til næstformand Carl
Jensen på en generalforsamling d. 27. september 1902.)

Generalforsamling 1. februar 1903
Bestyrelsen meddeler, at alle tilbud på opførelse af flere huse er blevet forkastet, fordi de var for dyre.
” Vi vil ikke ydmyge os ved at tigge entreprenører om at fortsætte med huse af samme type og til hvad pris
han selv bestemmer”
”Bestyrelsen foreslår, at hvert medlem indbetaler 820 kr. og så erholder skøde med det samme =
ejendomsret. Det er facadegrundene, der nu danner grundlaget for den transaktion, der nu tænkes udført.

Ekstraordinær Generalforsamling 12. maj 1903
38 medlemmer havde accepteret skøde og har betalt kontant.
9 medlemmer har betalt delvis kontant, delvis ved obligationer.
21 medlemmer har betalt ved obligationer.
4 medlemmer har ikke reageret.
Bestyrelsens forslag om byggepligt inden for 3 år, blev ændret til 5 år.

Generalforsamling 22. november 1903
”Bestyrelsen har givet en parcel til Hr. Frost, som tak for ulejlighed”
”Skibskonstruktør Bruhn rettede forespørgsel angående en af bestyrelsen tilstillet skrivelse, om en
formentlig overtrædelse af byggevilkårene fra formandens side. Denne forespørgsel rejste nogen
diskussion, som efter udtalelse fra forskellige medlemmer afsluttedes”.
Denne debat fortsætter på næste Generalforsamling hvor Bruhn anfægter det manglende referat af
debatten vedrørende formandens 3 lejligheder i hans hus på Thingvalla Alle.
Sagfører Pechardt afslutter debatten og henviser til, at hvis Jensen har handlet mod servitutterne, vil han
skulle stå til ansvar overfor domstolene.

Generalforsamling 13. november 1904
Der er planer om dannelse af en grundejerforening, og det vedtages derfor at nedsætte et udvalg, som dels
skal revidere Foreningens love, så de passer til en grundejerforening, dels skal fokusere på overdragelse af
skøde fra Foreningen til de enkelte medlemmer.

Generalforsamling Juli 1904 blev på 20 medlemmers initiativ afholdt 13. november 1904 i Røde Kro
Den afgående revisor havde sat en underskriftsindsamling i gang for at få afholdt en Generalforsamling, da
det manglende regnskab var bekymrende for ham. Derudover forelå der ikke forslag om lovændringer som
lovet.
En presset formand udtaler bl.a. dette om regnskabet:
”Regnskabet er ikke færdig… Det er ikke værd at tvistes om skylden, nu kommer regnskabet snart, så får
medlemmerne deres nysgerrighed tilfredsstillet… Der vil gå mindst 6 uger før medlemmerne vil få det”
Om lovændringerne:
”lovene er jo ikke i den stand de burde være, nogle ændringer står kun i Forhandlingsprotokollen …. Dog
synes vi ikke at tidspunktet er kommet til at revidere dem”
Bestyrelsen blev kritiseret for at opkræve bøder hos medlemmerne, da der ikke var lovhjemmel for det.
Bestyrelsen fastslog, at lovene ikke var ganske korrekte, men mente ikke, at Foreningen på nuværende
tidspunkt behøvede andre.

Generalforsamling 4. februar 1905
Stadig intet regnskab. Formanden forsvarer det med, at det vil koste 500 kr. at få det trykt.
Grunden hertil er, at bestyrelsen har valgt at optrykke alle regnskaber fra foreningens start til 1904.
Lovændringerne skal vente til de 12 huse er afskødet og facadegrundene realiserede.
Foreslår reklame for facadegrundene i Vejviseren, men det koster 100 kr.
Forslag om at foreningen selv bebygger dem, et andet forslag er udstykning til småhaver.

Generalforsamling 23.september 1905
Regnskabet for 1904 er fremkommet. Det viste sig, at foreningens økonomi, trods tidligere påstande om
det modsatte er ganske god. Derfor foreslår bestyrelsen at vente med at sælge facadegrundene…
Kassereren medgav, at regnskabet foreligger i meget sammentrængt form og at medlemmerne kun får det i
uddrag, da det var for kostbart at trykke.
Vedtagelse af regelsæt for en Grundejerforening udsættes.

KLIP FRA FORHANDLINGSPROTOKOL 12. JANUAR 1928 – 4. FEBRUAR 1980.
Januar 1928:
Vi har fået nye vejtræer – akacietræer
September 1928:
Bestyrelsen drøfter om man ved at rette henvendelse til politiet ”kunne opnå at forhindre den
overhåndtagende motorcykelkørsel i alleerne”.
Januar 1929:
Bestyrelsen vil forelægge for generalforsamlingen at bestyrelsen inviterer Ingolfshus til drøftelse af
vedligeholdelse af passagen mellem Ingolfs alle og Gimles alle. Passagen tilhører Ingolfshus, men da
passagen også benyttes af Gimles medlemmer foreslås, at almindelig reparation/overfladebehandling
udføres efter regning og betales med halvdelen hver af parterne.
8. oktober 1929:
Anmodning fra politiet om at fjerne skilte med ”Forbud mod svær kørsel” afvises af bestyrelsen under
henvisning til, at de er opsat efter Rettens påbud ved forliget mellem Dyveke og Gimle 24. november 1926.
Februar 1930:
Politiet har fjernet skiltene, og bestyrelsen ønsker en forklaring.
1932:
På GF blev vedtaget kun at lægge 1 række fliser med 31 stemmer mod 2
Marts 1935:
Efter anmodning fra Færdselspolitiet bliver vejbommene stående, og der opstilles Blind-vej-skilte ved
Foreningens 3 veje mod Amagerbrogade.
1936:
” børnene cykler og spiller fodbold og kaster med snebolde i alleerne. Dirigenten fastslog at børnene IKKE
må lege på gaden.
Februar 1941:
Politiet oplyser, at der vil komme ministeriel ordre om at fjerne alle vejbomme i private og offentlige gader
1942:
Af økonomiske årsager skal hver grundejer nu selv rydde sne samt gruse
1943:
Der er problemer med afhentning af skrald. Vognmændene hverken har heste eller benzin

September 1946:
Ministeriets forbud mod vejbomme ophæves, og bestyrelsen beslutter igen at opstille bomme – og det
bliver de i august 1947. Dyveke orienteres, jf. forliget fra 1926, og i september 1947 sender bestyrelsen
ansøgning om at opstille bommene til Magistratens 4. afd. – Bestyrelsen er af sagfører Freilev rådet til at
fjerne bommene.
Marts 1947:
Kontingent fastsættes til 70 kr. for huse med 2 lejligheder og til 80 kr. for huse med 3 lejligheder
September 1950:
Vejskilte sættes op efter nye regler. De må ikke længere være placeret på private hegn.
Februar 1953:
Carl Jensen forlader formandsposten og bestyrelsen. Ny formand Chr. Østrup
Februar 1957:
Foreningens love ændres til vedtægter.
Februar 1958:
Ejendomme med 1 affaldsbeholder skal betale 110 kr. i årlig kontingent, og ejendomme med 2
affaldsbeholdere skal betale 140 kr.
Februar 1963:
Professor Håkon Stangerup inviteres til på generalforsamlingen at causere over sin nye bog ”En
Amagerdreng”
November 1960:
Bestyrelsen drøfter tilbud fra ekstern gartner om fejning og snerydning af fortove og veje – men ”finder det
bedst, at hver fejer for sin egen dør”.
April 1962:
Kommunen overtager belysningen i private villakvarterer – også i Gimles.
Februar 1967:
Der indføres afhentning af haveaffald 1 gang månedligt
Juni 1967:
Bestyrelsen beslutter henvendelse til myndighederne om opstilling af skilte: Legende Børn.
Efter samtale med Politiet lod man sagen falde, idet myndighederne ville afslå og henvise børn til haver og
Englandsparken.
Februar 1973:

På generalforsamlingen besluttes det IKKE at indfange katte i år.
Marts 1973:
Bestyrelsen ansøger Magistratens 4. afdeling om forbud mod gennemkørende trafik på foreningens veje –
alternativt om økonomisk og teknisk støtte til genopretning og forbedring af vejene, som er en
forudsætning for at vejene kan benyttes som gennemkørselsveje.
Februar 1974:
På generalforsamlingen er flg. på dagsordenen:
- der nedsættes et festudvalg, som skal forberede 75 års jubilæet for Foreningens stiftelse.
- på anmodning fra bestyrelsen har Kommunen pålagt ejeren af Heklas alle 4 at bringe et bestående
katteopdræt til ophør, og lignende påbud er givet til ejer af Thingvalle alle 25, hvor kælder og stuelejlighed
anvendes til lager.
Februar 1974:
75 års jubilæumsfest afholdes på Dragør Færgegård.
Da formanden Erik Andersen af arbejdsmæssige grunde ikke kunne være til stede til jubilæet, beslutter
bestyrelsen at Foreningen betaler en flybillet, så formanden kan komme hjem fra Italien for at deltage i
festlighederne.
Bestyrelsen tager endvidere imod et tilbud fra Ingolfshus om et arkivrum til opbevaring af Foreningens
arkivalier. Tilbuddet kom fra Witts søn, som er suppleant til bestyrelsen og bosat i Ingolfshus.
Februar 1979:
Vedtægtsændring: der kan kun afgives 1 stemme pr. parcel for at stille alle lige.

ÅRELANG STRID MELLEM BESTYRELSEN OG TIDLIGERE BESTYRELSESMEDLEM A. WITT
Igennem en årrække kørte der en voldsom konflikt mellem bestyrelsen og tidligere bestyrelsesmedlem og
medinitiativtager til Foreningens stiftelse A. Witt.
Konflikten tog sin begyndelse allerede i 1901, da både Witt og den senere mangeårige formand Carl Jensen,
var i bestyrelsen sammen. Og konflikten er mere en konflikt mellem de to end det er en konflikt mellem
den samlede bestyrelse og Witt.
De to har tilsyneladende en meget forskellig tilgang til bestyrelsesarbejdet, og Witt vælger hurtigt at
nedlægge sit mandat i protest mod Jensens måde at være formand på.
De strides om de oprindelige protokoller, som Witt ikke vil udlevere til Jensen, som efter Witts opfattelse vil
omskrive protokollerne for at få det til at se ud som om, at Jensen har været formand siden foreningens
stiftelse.

Dramaets højdepunkter:
7. 3 1927:
Formanden efterlyser Foreningens gamle protokoller og den oprindelige slutseddel.
Witt erklærer, at de er hans ejendom, men at de er til Foreningens disposition, og at han vil testamentere
dem til foreningen.
22.3.1928:
Witt nægter at underskrive forhandlingsprotokol i protest mod protokolsagen.
2.4.1928: 2.4.1928
Witt nedlægger sit mandat for sidste gang.
Første gang Witt nedlagde sit mandat var i 1902. Det skete så igen i 1916, fordi han havde mistet
motivationen. I 1922 er han 1. suppleant til bestyrelsen, og da et bestyrelsesmedlem fraflytter foreningen,
genindtræder Witt i bestyrelsen i marts, men allerede i maj samme år nedlægger han sit mandat.
7.2.1929:
Bestyrelsen drøfter Witts krav om Gimles protokoller. Både Witt og Bestyrelsen har hyret hhv
landsretssagfører og en overretssagfører til at føre sagen.
18.2.1929:
Bestyrelsen undersøger hvad det koster at få et afskrivningsbureau til at afskrive den omhandlende
protokol, som tæller 76 sider.
Protokollen beror hos Witts sagfører, som efter aftale med Witt vil udlevere den til afskrift.
Generalforsamling 8.3.1929
Det oplystes, at på den afsluttende Generalforsamling om Facadegrundene havde man tilkendt Hr. Witt
protokollerne til opbevaring.
4.7.1929:
Protestskrivelse fra Witt til bestyrelsen om støj om natten fra Hasselagers værksted gives videre til Politiet
med bemærkning om at bestyrelsen ikke kan tilslutte sig protesten.
Dec. 1932:
Witt er i restance og trues med incasso
April 1933:
Witt er (sammen med flere andre) stadig i restance, og bestyrelsen har bedt Foreningens sagfører, Freilev,
om at inddrive gælden.
September 1933:
Skriftlig udmeldelse af Foreningen fra Witt tages til efterretning af bestyrelsen, men Witt ”kan ikke
unddrage sig sine forpligtelser over for Foreningen”

December 1933:
Witt har i byretten forpligtet sig til at betale sin skyld til Foreningen plus omkostninger, hvorefter sagen
tages til efterretning.
Februar 1934:
Witt har betalt det skyldige beløb, men ikke omkostningerne
September 1934:
Bestyrelsen drøfter Witts manglende betaling af sagens omkostninger – 15 kr. + renter, som skal være
betalt inden 1. oktober.
November 1934:
I forbindelse med reparation af vejene sendes regning på 50 kr. til Witt – svarende til hans andel af
udgiften.
Marts 1935:
Bestyrelsen har modtaget skrivelse fra Witt med en række injurier og bagvaskelser mod Foreningens
formand Carl Jensen – skrivelsen gives videre til sagfører Freilev.
Marts 1935:
Foreningen anlægger injuriesag mod Witt for dennes æreskrænkende skriverier
Juni 1935:
Witts sag står iflg. hans sagfører dårligt, og han anmoder om forlig.
Juni 1935:
Sagen forliges Kbh. Byrets 12. afdeling, hvor Witts advokat gør gældende, ”at når der i Skrivelse af 6/3-35
anføres, at Sagsøgeren har forfalsket Protokollen menes hermed kun, at der er foretaget rettelser men
ikke, at Sagsøgeren har tilsigtet noget ulovligt herved”
”Sagen forliges saaledes, at Sagsøgte giver Sagsøgeren en uforbeholden Undskyldning for de af ham
paaklagede for ham fornærmende Sigtelser og Ytringer i Brevet af 6/3-1935.
Sagsøgte forpligter sig til at godtgøre Sagsøgeren Sagens omkostninger…………med 100 kroner”
Juni 1936:
Witts restance på 90 kr. går til incasso
November 1938:
Sagfører Freilev har inddrevet Witts restance – lige inden sagen ville gå til retten
Marts 1941:
Bestyrelsen lægger sag an mod Witt, der har sendt en protestskrivelse vedlagt en check på 28 kr.

September 1941:
Witt har uden rettergang indbetalt det fulde kontingent på 50 kr.
Juni 1946:
Witt undlader at besvare henvendelse fra bestyrelsen til alle medlemmer om, hvordan en kommende
vejreparation på 150 kr. ønskes betalt. På en gang eller i 3 rater.
Februar 1953: På den årlige generalforsamling nævnes de medlemmer, som er afgået ved døden i det
forgangne år – herunder Witt.
Sagen Witt fik et efterspil, hvilket fremgår af den brevveksling, der er fundet i den afskrevne protokol.
Witts søn, Anton Witt jr. (der som voksen boede I Ingolfshus) havde fået overdraget protokoller fra
foreningens tidlige år fra sin far. Han havde lovet faderen, at Fmd. Jensen ikke skulle have fingrene i disse.
Derfor overlod Witt jr. senere protokollerne til Østrup ( formand 1953 – 1964)
I forbindelse med foreningens 75 års jubilæum ønskede Witt (som sad i bestyrelsen for Ingolfshus) at se
protokollerne. Daværende formand Erik Andersen fastholdt, at der ikke fandtes protokoller før 1923 og
Østrup nægtede at have modtaget protokollerne.
Dybt frustreret måtte Witt erkende, at de nok alligevel var faldet i Jensens hænder og at ” den sande
historie om Foreningen Gimle aldrig vil blive skrevet”.

Ingolfshus:
Ingolfshus står færdigt i 1925 og der pågår i årene efter mange forhandlinger mellem Gimle og Ingolfshus
om fordeling af udgifterne til den reparation af vejene, som var nødvendig efter byggeriet, og til
vejvedligeholdelse i det hele taget.
”Tværvejen diskuteredes, idet vores forening betragter den som et privat vejstykke, hørende til Ingolfshus.
En aftale om fuldt og ligeværdigt medlemskab af Gimles mod betaling af 8 stemmeandele og råderet over
den lille passage mellem Gimles alle og Ingolfs alle løb ud i sandet, og efter lange forhandlinger indbringer
Gimle sagen for retten og der indgås forlig.
I 1928 foreslår Ingolfshus selv, at de overtager vedligeholdelsen af Tværvejen. Formanden afviser, da det
kan skabe præcedens ved de andre facadegrunde.

Butikker:
1909: Hundestutteri Thingvalla Alle 5. Der var klager over utålelig støj. Selv om det var i strid med ”de på
villaen hvilende servitutter” kunne Politiet ikke gøre noget.
1913: En kvinde, som drev en lille bagerforretning i Thingvalla alle 13, fik af bestyrelsen ophævet
tilladelsen, fordi hun indgik ægteskab.
Forretningen blev overtaget af enkefru Kilian – og hende opsiger bestyrelsen med virkning fra 1.8.1923

1914: Bestyrelsen forsøger at forbyde en ølforretning i Ingolfs alle nr. 3. Man ønsker et fogedforbud mod
kørsel med ølvogne og finder det bevist at forretningen tilstopper kloakken med ølpropper og etiketter. –
Foreningens advokat fraråder at anlægge sag, og i 1927 ligger butikken der fortsat.
1923: Vejskilte - De gamle emaljeskilte erstattes af blå skilte med hvid skrift
1915: Vejtræer på Geysers Alle skiftes fra akacietræer til røn.
Udskiftning i hele grundejerforeningen sker løbende over de næste 3-4 år.
Oprindeligt 2 vejtræer pr. parcel – men af økonomiske årsager besluttes det, at der kun skulle være 1
vejtræ pr. parcel.
17.9.24: Elektrisk belysning på alle foreningens veje

Generalforsamlinger:
Er siden foreningens start blevet afholdt mindst en gang om året. – De første 2-3 år hvert halve år.
Det fremgår ikke tydeligt af protokollen, hvor alle generalforsamlingerne er blevet afholdt, men vi ved at
følgende steder har været benyttet:
Ahrensbergsminde (1912) * Cyklistpavillonen (1913,15 og 16) * Havnekaffeen (1918) * Kafe Paris (1919, 21,
22 og 25) * Sønderbros Theaterkafe (1923) og Amager Borgerhal (1924)
1929: Stjernekroen
1930-33: Kafe de Paris, Amagerbrogade 123
1933: Cafe Bon Esperence
1934-35: Travcafeen
1936: Havnecafeen, Knippelsbrogade 1
1937: Stjernekroen
1938: Ølandshus
1939-1952: Kafe Prag
1953-1966: Ølandshus
1967-1975: Amager selskabslokaler, Markmansgade
1976-1978: Maltas selskabslokaler, Højdevej
1979-1984: Sundbyøsterhallens cafeteria
1985- nu: Menighedshuset Højdevangs Kirken

Revideret formandsliste:
1899 – 1900 Peuliche
1900 – 1901 Nielsen
1901 – 1902 Andersen
1902 – 1953 Carl P.M. Jensen
1953 – 1964 Chr. Østrup
1964 – 1967 Valdemar Christensen
1967 – 1986 Erik Andersen
1986 – 1987 Lone Holmberg
1987 – 1988 Erling Juul
1988 – 1994 Jan Schumann
1994 – 2004 Per Sonne
2004 – 2010 Peter Friis
2010 – 2014 Martin Grønbæk
2014 – 2015 Peter Friis
2015 -

Nanna Sverrild

