
 

 
 

Endelig 
 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING i GRUNDEJERFORENINGEN 
”GIMLE” 

 

Mandag d. 20. februar 2023 kl.19.00  
i 

 Højdevangskirkens Menighedshus, Irlandsvej 47 

 
DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent og referent 
 
2. Formandens beretning v/ Frederik S. Simonsen 
 
4. Det reviderede regnskab fremlægges 
 
5. Indkomne forslag 
    Forslag fra bestyrelsen vedr. parkering. Se bilag 
 
6. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget 
 
7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 
 

På valg:  
Rasmus Hauch GEY 4 og Poul Christensen TIA 32 

 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 
9. Valg af 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant 
 
10. Valg af udvalg 
 
11. Evt. 
 
 
 
 
 
BESTYRELSEN 
 
 
 
 

TRADITIONEN TRO BYDES DER EFTER GENERALFORSAMLINGEN PÅ EN 
MINDRE BUFFET MED ØL, VAND OG VIN 

 





INTERNAL#

Fortovsrenovering G/F Gimle

Anslået udgift År 

Thingvalla Allé - nye fliser nordside 232,000           2022

Ingolfs Allé - nye fliser sydside 270,000           2024

Gimles Alle - nye fliser begge sider 285,000           2025

Opretning skæve/knækkede  TA + HA + GEY 70,000            2022/23

Opretning skæve/knækkede IA 25,000            2023

Udgift i alt 882,000           

Etape År Saldo Primo Ordinært resultat Fortov Saldo Ultimo Strækning

1 2022 365,000 139,500 -232,000 272,500 Udskiftning Fliser  TA

2 2023 272,500 163,000 -95,000 340,500 Opretning TA, IA; GEY + HA

3 2024 340,500 163,000 -270,000 233,500 Udskiftning fliser IA

4 2025 233,500 163,000 -285,000 111,500 Udskiftning fliser GA

Total -882,000 



 

 

Orientering om parkeringsordning i G/F Gimle  

På generalforsamlingen ønsker bestyrelsen en stillingtagen til, om vi skal have en kommunal el-

ler en privat parkeringsordning.   

Ønsker vi en privat ordning har vi mulighed for selv at beslutte, hvordan ordningen skal være.  

Ønsker vi en kommunal ordning er vilkårene allerede fastlagt (se nedenfor).  

Baggrund  

Københavns Kommune indfører i første halvår af 2023 parkeringsordning i bl.a. vores og de 

nærliggende grundejerforeninger for at forhindre langtidsparkering og pendlerbiler i området. 

Det forventede tidspunkt for den kommunale ordnings ikrafttræden var oprindeligt marts 2023. 

Pt. er den endelige dato endnu ikke fastlagt, idet den kommunale proces – med høring af bl.a. 

lokalråd – antagelig udskyder den endelige ikrafttræden til senere i 2023.  

Grundejerforeningerne Eberts Villaby og Sundbyvang indførte sidste år en privat parkeringsord-

ning med City Parkeringsservice A/S som ”operatør”.  

Det løste deres problemer med alt for meget fremmed parkering – men skubbede problemet vi-

dere ud til de tilgrænsende områder. 

Bestyrelsen har indledt et samarbejde med nabogrundejerforeningerne (Grundejerforeningen 

Højdevang, Grundejerforeningen Dyveke og Vejlauget Ulrich Birks Allé, der ligger mellem os, 
Sundbyvang, Eberts Villaby og Amagerbrogade). Målet med dette samarbejde er bl.a. 

- at få en fælles ordning, helst med samme regler, eller med kun ganske små afvigelser. En 

fælles ordning vil være nemmere at administrere og reglerne nemmere at huske for alle, hvis 

man parkerer i naboområdet 

- at begrænse antallet af skilte, fx midt i kvarteret, som oplyser om, at på den anden side af 

skiltet og resten af vejen gælder andre vilkår 

- at gøre det muligt for beboerne i vores ”yderområder” at parkere i naboområderne – og vice 

versa. 

De øvrige tre foreninger har i december og januar afholdt ekstraordinære generalforsamlinger 

og har alle vedtaget et give deres bestyrelser et mandat tilsvarende det som er fremsat i dette 

forslag (se nedenfor). 

Vedtages forslaget vil bestyrelsen fortsætte i samarbejdet med henblik på i løbet af marts 2023 

at indsende en fælles ansøgning om tilladelse til at etablere en privat parkeringsordning i vores 

område. 

Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, vil vi udtræde af samarbejdet og indgå i den kommunale 

ordning.  

Den kommunale ordning  

Kommunens ordning med tidsbegrænsede parkeringszoner indebærer følgende retningslinjer:  

- Parkering er gratis, men max 3 timer i tidsrummet 8-22 mandag til fredag. 

- Fri parkering i weekenden. 

- Beboere med adresse inden for zonen kan få en beboerlicens, og kan frit parkere indenfor 

hele zonen (se vedlagte kort over zone). Der udstedes max 1 licens pr. person over 18 år i 

husstanden. Licensen er gratis og undtager fra tidsbegrænsningen. 

- Virksomheder med adresse i zonen kan få erhvervslicenser til rene erhvervskøretøjer, der er 

tilknyttet virksomheden. Der er ikke begrænsning på antal erhvervslicenser. Licensen er 

gratis og undtager fra tidsbegrænsningen. 



 

 

- Hvis en grundejerforening ikke ønsker at indtræde fra starten, kan den ikke på et senere 

tidspunkt blive inddraget i ordningen 

- Hver beboer inden for zonen over 15 år kan ansøge om et ubegrænset antal gæstelicenser 

pr. person om året. Gæstelicensen gælder for 3 kalenderdage til det køretøj, som det er ud-

stedt til. Gæstelicensen printes ud og placeres i bilens forrude. 

- Økonomisk er ordningen neutral for os, kommunen sætter f.eks. (offentligt kendte) skilte op 
og indkasserer kontrolafgifterne.  

 

En privat ordning  

 

Nabogrundejerforeningerne Eberts Villaby og Sundbyvang har etableret en privat parkeringsord-
ning med parkeringsfirmaet City Parkeringsservice A/S som ”operatør”.  

Bestyrelsen har fundet inspiration i deres ordning. 

En parkeringsordning hos os kunne for os f.eks. indebære følgende (i hovedtræk): 

- Med beboerlicens er parkering gratis og tidsubegrænset  

- Gratis parkering for udefrakommende, men i maks. 3 timer og med placering af P-skive.  

- Vilkår for gæstelicenser og erhvervslicenser mv. beslutter foreningen i princippet selv – men 

der er store fordele i samstemme vores regler med nabo-grundejerforeningernes. 

- En aftale med en ”operatør” vil være bindende i en startperiode (City Parkeringsservice 9 

måneder) – herefter 3 måneders opsigelsesvarsel.  

- I Eberts Villaby og Sundbyvang har denne ordning effektivt fjernet langtids- og pendlerpar-

kering (det virker tydeligvis, da mange biler udefra nu parkerer hos os – og i endnu højere 

grad i naboforeningen Dyveke). Når der indføres tidsbegrænsning hos os - på den ene eller 

anden måde - vil vi med al sandsynlighed ligeledes opleve at få plads på ”vores” veje igen.  

- Økonomisk er en aftale med fx City Parkeringsservice uden udgifter for os. City Parkerings-

service opsætter f.eks. de nødvendige skilte. Foreningen modtager 25 % af indbetalte kon-

trolafgifter.  

- Licenserne er digitale, dvs. beboere registrerer sig online (app eller computer) ud fra bilens 

registreringsnummer, og gør det samme ved registrering af gæster.   

Eksempler på skiltning (i Eberts Villaby):  

 

             

                    Skilte i området                                 Skilt ved indkørsel til området  



 

 

 

Forslag til generalforsamlingen  

Bestyrelsen foreslår, at vi - sammen med vores naboforeninger - indgår en aftale med det pri-

vate firma City Parkeringsservice A/S eller et andet parkeringsserviceselskab ud fra disse forud-

sætninger: 

- Regler som i Eberts Villaby 

- 3 timers fri parkering alle ugens 7 dage 

- Så vidt muligt fælles regler og skiltning i alle de omfattede grundejerforeninger 

Argumentation for bestyrelsens forslag: 

- Ordningen vil i betydeligt omfang fjerne uvedkommende parkering, både på hverdage og i 

weekender 

- Vi får langt mere fleksible muligheder end med den kommunale ordning (fx at kunne tillade 

flere biler pr. beboer, give licens til udefrakommende, f.eks. hjemmepleje og andre, som en 

beboer ofte får besøg af, samt selv fastsætte vilkår for gæsteparkering 

- Mulighed for at annullere afgifter, hvis der i særlige tilfælde er sket en åbenlys fejl eller der 

har været tale om force majeure 

- Fælles zone med vores naboforeninger (frem for en større kommunal zone) 

- 25 % af kontrolafgifterne tilfalder foreningen 

Afstemningstema: 

Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at forhandle og indgå en aftale 

om parkeringsregler og parkeringskontrol med City Parkeringsservice A/S eller et 

andet parkeringsserviceselskab samt med vores naboforeninger, herunder at ind-

føre ensartede ordninger og parkeringsret i hele det fælles område. 

 

 

Bestyrelsen i GF Gimle  



 

 

G/F Gimle  

Oversigt over rammer, muligheder og begrænsninger i parkeringsordninger  
 

 
 

 
Københavns Kommunes ordning 

 
City Parkering – eks. på en privat ordning som i Eberts Villaby 
 

 
Tidsbegrænset 
parkering 

 
3 timers gratis parkering hverdage 
8.00 - 22.00. 
 
Ingen begrænsninger i weekenden 

 
Der aftales et antal timers gratis parkering og om vi vil have weekend med. 
 
Bestyrelsen anbefaler en kopi af modellen i Eberts Villaby og Sundbyvang:  
• tidsbegrænset 3 timer med p-skive, derefter kun med gyldig licens (be-

boer-, gæste- eller erhvervslicens). 
• ”24/7/365”, dvs. alle dage/nætter året rundt 

 
 
Beboerlicenser 

 
Hver beboer over 18 år i husstan-
den kan få en licens til ét defineret 
køretøj. 
 

 
Hver adresse kan registrere et aftalt antal køretøjer, tilknyttet adressen. 
 
Særlige regler for trailere fremgår af færdselsloven. 

 
Erhvervslicenser 

 
Virksomheder med adresse i p-zo-
nen kan få licenser til deres biler.  
 
Firmabiler med adresse udenfor 
området må ikke stå i området. 
 

 
Biler tilhørende virksomheder med adresse i foreningens område kan få er-
hvervslicens.  
 
Foreningen kan evt. fastsætte et maksimum. 
 

 
Kommunale køre-
tøjer 

 
Fri parkering 

 
Hvis det fremgår tydeligt, at det er en kommunalt ejet bil, parkerer de frit 
(hjemmepleje, HOFOR etc.) 
 
Ikke krav om at stille parkometer – oftest er der tale om meget kortvarige 
parkeringer. 
 
Foreningen kan udstede permanent parkeringstilladelse til tilsvarende biler 
(fx private hjemmeplejeordninger) 
 



 

 

 
Gæstelicenser 
 
 
 
 

 
Københavns Kommune indfører 
med høj sandsynlighed en ordning 
med et ubegrænset antal gæsteli-
censer pr. beboer (over 15 år) pr. 
år. Borgere med adresse i området 
skal (på vegne af gæsten) ansøge 
digitalt og med anvendelse af Ne-
mID/MitID, og skal i den forbin-
delse indtaste registreringsnummer 
på gæstens køretøj. 
Gæstelicensen vil gælde max 3 
dage. 
 

 
Grundejerforeningen beslutter, hvor mange gæstelicenser årligt pr. be-
boer (over 18 år) og i hvor lang tid, de skal vare. 
 
Gæstelicenser hentes via en app, som stilles til rådighed af City Parke-
ringsservice. 
 
Grundejerforeningen udarbejder grundig instruktion. 
 
Håndværkerlicenser hentes på samme måde. 
 

 
Kontrol og afgift 

 
Kommunens parkeringsvagter ud-
steder afgifter. 

 
Køretøjer, som ikke er tilknyttet en beboer i området og ikke har en gæ-
stelicens får en kontrolafgift, som udstedes af (City Parkeringsservices) 
parkeringsvagter. 
Proceduren ved kontrol og evt. afgift aftales – fx at der altid skal obser-
veres i mindst 3 minutter inden udstedelse (Københavns kommunes par-
keringsvagter observerer i minimum 4 minutter). 
 
Klage (sendes til parkeringsselskabet) skal ske inden 30 dage. 
 

 
G/F Gimles øko-
nomi 

 
Skiltning og patruljering er gratis. 
 
Ingen indtægter til G/F Gimle. 

 
Skiltning og patruljering er gratis. 
 
25% af indtægterne af indbetalte afgifter returneres til G/F Gimle. Parke-
ringsselskabet beholder de 75%. 
 
Bestyrelsen foreslår, at Gimles andel indgår i en fond, der i første om-
gang forbeholdes refusioner af ”urimelige” afgifter. På sigt kan der over-
føres ”overløb” til foreningens almindelige budget. 
 



 

 

 
Fleksibilitet 

  
Ingen 

 
G/F Gimle bestemmer i vid udstrækning rammer og regler for ordningen 
(samstemmes i videst mulig udstrækning med naboforeningerne). 
 
I tilfælde af force majeure eller åbenlyse fejl, kan bestyrelsen annullere 
en afgift, hvis der er penge til det i foreningens ”parkeringsfond”. 
 
Parkering på tværs af grundejerforeningsgrænserne – regler og vilkår af-
tales med naboforeningerne. 
 

 
Ikrafttrædelse 
 
 

 
Endnu usikkert – i (forsinket) poli-
tisk proces 
 
Tidligst i efteråret 2023 

 
Efter beslutning. 
 
Der skal dog først gives tilladelse fra kommunen – kan tage tid. 
Derefter søges gravetilladelse til etablering af skilte.  
 
Igangsættelse formentlig i 3. kvartal 2023. 
 
Vi har medindflydelse på, hvor skiltene skal stå – men er underlagt be-
stemmelser i lovgivningen om synlighed. 
 

 
Samarbejde med 
nabo-grundejerfor-
eninger 
 
 
 

 
Ens ordning i alle grundejerforenin-
ger omfattet af kommunens ord-
ning 

 
Kan differentieres, men så vidt det er muligt, indføres ensartede regler i 
de omfattede grundejerforeninger - Dyveke, Gimle, Højdevang og Ulrich 
Birchs Allé. 
 
Et samlet og fælles parkeringsområde tilstræbes – det vil sige, at vores 
licenser også gælder i naboforeningerne (og vice versa). 
 
Hver forening beholder sine ”egne” parkeringsafgifter. 
 

 
Tilmelding og opsi-
gelsesvilkår 

 
KK regner indtil videre med at vi er 
en del af deres ordning. Hvis vi ikke 
går med nu, kan vi ikke vende til-
bage. 
 

 
Man binder sig til 9 måneder med City Parkering, aftalen kan derefter op-
siges med 3 måneders varsel. 

  



 

 

 
Københavns Kom-
munes og City Par-
keringsservices er-
faringer 
 

 
Erfarne fra andre private og offent-
lige områder i København 

 
City Parkeringsservice A/S har erfaringer med private fællesveje i Hoved-
stadsområdet samt med parkeringsordninger på erhvervsejendomme. 
 
 

 

 

FAQ 
Jeg får gæster der kommer i bil. De bliver i mere end 3 timer. Hvad gør jeg? 

Når dine gæster ankommer, indtaster du din gæsts registreringsnummer på dit eget parkeringslog-in (på computer eller app). Din gæ-
stebil er dermed registreret, du skal ikke printe ud eller at lægge skilte/billet i gæstebilens forrude. 

Gimle beslutter selv (sammen med de samarbejdende naboforeninger, hvor lang tid en gæstelicens skal gælde.  

Holdningen i bestyrelsen samt naboforeningernes bestyrelser er, at det er uvedkommende parkering, vi ønsker at stoppe. Ikke vore 
egne gæsters parkering. Her er vi interesseret i en meget imødekommende ordning (fx gæstelicenser hele dage eller hele weekender). 

Jeg bor i foreningens område og har en virksomhed. Kan jeg få en erhvervslicens til min firmabil? 

Ja, kontakt bestyrelsen, dokumenter ejerskabet til din virksomhed og det/de køretøj(er), den ejer, så får du hjælp til at oprette virk-
somhedslicens til den/dem. 

Der bliver dog nok et maksimum for, hvor mange biler, du kan få virksomhedslicens til. 

Jeg bor i foreningens område, er håndværker og har ofte min (virksomhedens) arbejdsbil/værkstedsvogn med hjem. Kan 
jeg en beboerlicens eller en virksomhedslicens til den? 

Da du ikke selv ejer bilen, og da virksomheden ikke har adresse i foreningens område, kan du som udgangspunkt ikke få hverken be-
boer- eller virksomhedslicens til den. 

Bestyrelsen overvejer om vi skal give mulighed for en slags ”firmabil-licens”. Lige nu er vi ikke bekendt med, at der er behov for det. 
Hvis der viser sig behov for det, kan en løsning være, at åbne for at registrere en firmabil som et af sine køretøjer. 

Jeg får besøg af en håndværker. Hvad gør jeg? 

Hvis det kun er en enkelt eller nogle få dage – opret gæstelicens(er) på sædvanlig vis. 

Ved længerevarende projekter – her vil bestyrelsen se, om der kan indføres en ordning med længerevarende (men dog tidsbegræn-
sede) gæstelicenser. 



 

 

Kan jeg udstede en permanent gæstelicens til mine forældre eller andre, som ofte kommer på besøg? 

Kunne være relevant for fx bedsteforældre, der ofte henter børn og er sammen med dem i nogle timer (mere end 3) indtil forældrene 
kommer hjem. 

Det undersøger vi. Men bestyrelsen er dog nok mest stemt for, at beboerne klarer et sådant tilbagevendende problem ved at indtaste 
gæsteparkering på sædvanlig vis – det tager ikke ret lang tid med app’en. Og hvis ”bedsteforældreservicen” varer mindre en 3 timer, 
klares det med blot at stille parkometret. 

Jeg er IT-analfabet og har ikke computer eller smartphone 

Prøv først at få hjælp fra dine søde naboer. 

Hvis det ikke er muligt, så henvend dig til en af de ”superbrugere” som har lovet foreningen at hjælpe i sådanne tilfælde. 

Bestyrelsen sørger for en meget grundig information til alle inden ordningen træder i kraft (formentlig i 3. kvartal 2023) 

Hvordan får jeg eftergivet/annulleret en P-afgift? 

Kun ved absolut force majeure.  

Eksempel på en situation, hvor bestyrelsen formentlig vil eftergive en afgift: 
En søn/datter kontaktes af sin gamle mor/far, der føler sig skidt tilpas. Du ankommer, stiller parkometret i henhold til parkeringsreglerne, og skynder dig ind. Det viser 
sig, at der skal alarmeres. Far/mor hentes af en ambulance, du følger med i ambulancen og lader din egen bil stå. Der går mere end tre timer på sygehuset. Da du 
endelig får mulighed for at hente din bil, er der udstedt en parkeringsafgift. 

I sådanne helt særlige tilfælde kan beboeren anmode bestyrelsen om at få eftergivet gæstens parkeringsafgift (hvis der er penge i for-
eningens ”parkeringsfond”). 

Men husk, at hvis ordningen skal opfylde sit formål (at skabe gode parkeringsmuligheder for alle grundejere/lejere) er det afgørende, 
at alle er meget omhyggelige med at notere licenser for deres gæster. 

Jeg bor på Amagerbrogade - kan jeg så parkere efter Gimles regler eller efter Københavns Kommunes regler? 

Du bor ud til kommunal vej og må overholde de p-regler, der gælder der.  

Hvordan undgår vi skilteskov? 

Vi undgår ikke skilte. Der er klare regler for hvordan skilte skal placeres så alle kan orientere sig om gældende regler. Vi forsøger efter 
bedste evne at forhandle med parkeringsservicefirmaet om at få placeret skiltene, så de er til mindst gene for helhedsbilledet og uden 
at de ødelægger fliser og træer. 

Herudover vil et samarbejde med nabo-grundejerforeningerne om fælles regler kunne reducere antallet af skilte i ”grænseområderne”. 



 

 

Hvordan undgår vi at blive p-plads for naboforeningernes biler/gæstebiler/erhvervsbiler, hvis vi samkører vores parke-
ringsordning med naboforeninger? 

Der er store fordele ved at danne et fælles parkeringsområde med ensartede regler, herunder at vi kan parkere i naboområderne (og 
de hos os). Dermed accepterer vi, at deres gæster og firmabiler parkerer hos os (og vores hos dem…..) 

Dette er specielt vigtigt for dem, der bor tæt på ”grænsen” for vores forenings område. 

Hvad med tilskuere til Fremad Amagers hjemmekampe, der parkerer i vores område? 

De har ret til 3 timers parkering, med parkometer, men ikke til gæstelicens.  

Hvis det drejer sig om dine venner, så kan du i princippet indtaste en gæstelicens til dem (men det var nu ikke lige det, der var menin-
gen med ordningen…..) 

Trailere, campingvogne, autocampere o.l. – hvad med dem? 

Beboere eller gæster kunne tænkes at have eller få behov for licens til parkering af disse typer af køretøjer på det fælles areal.  

Bliver der mulighed for dette? 

Bestyrelsen undersøger betydningen af Bekendtgørelse om standsning og parkering i København, gældende fra 1. oktober 2022. 
Her står der følgende: 
§ 1. Der må ikke parkeres køretøjer, der er særligt indrettet, med henblik på reklame eller overnatning  
§ 2. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg må i tidsrummet kl. 19:00-07:00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.  
§ 3. Påhængskøretøjer (herunder campingvogne, trailere mv.) med tilladt totalvægt over 2.000 kg må ikke parkeres i tidsrummet kl. 19:00- 07:00.  
Stk. 2: Påhængskøretøjer (herunder campingvogne, trailere mv.) med tilladt totalvægt på højst 2.000 kg må kun parkeres i indtil 24 timer.  
 
Bestyrelsen undersøger, om disse regler også gælder for de private fællesveje med egne parkeringsordninger 
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Signaturforklaring

Grundejerforeninger
Grundejerforening

Tidsbegrænsede parkeringszoner
Tidsbegrænsede P-zoner

Viste punkter





 

1 

 

 

 

Grundejerforeningen Gimle inviterer  
for 123. gang til 

 

Fastelavn på 
 
 

 
 
 

Heklas Allé  
Søndag d. 19. februar kl. 11.00 

 
Der vil være slikposer til udklædte børn, og 
fastelavnsboller og varm kakao til både børn og 
voksne. 
 
 
 

Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
PS  
Har man lyst til mere festivitas samme dag, er der børnefastelavn i vores 
sognekirke, Højdevangskirken, kl. 14.00 v/ Line Blak Gundersen med 
efterfølgende tøndeslagning i menighedshuset, Irlandsvej. 
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