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                                                                                                        Bagsværd den 27. april 2006 
 
 

Referat fra Bagsværd Grundejerforenings generalforsamling den 26. april 2006 
 
 

Referent:  Jørgen Hellinghus  

 

Næstformand Pernille Dueholm indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen og bad 

om, at alle ville rejse sig og ære nyligt afdøde formand for Bagsværd Grundejerforening Torben 

Dyrved. 

Ad 1. Valg af dirigent: Jørgen Matthiesen, som kunne konstatere, at formalia vedrørende 

indkaldelse var opfyldt. Herefter fik næstformanden ordet for at aflægge bestyrelsens beretning. 

Ad 2. Næstformanden aflagde beretning (se bilag).  

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Ad 3. Kassereren fremlagde regnskabet (omdelt), som blev godkendt. 

Ad 4. Indkomne forslag: Ingen. 

Ad 5. Næste års kontingent vil stadig være kr. 200,- 

Ad 6. Valg af formand: Efter Torben Dyrveds død skulle der vælges ny formand. Bestyrelsen havde 

på forhånd indstillet Pernille Dueholm, som var villig til valg. Pernille blev enstemmigt valgt til 

Bagsværd Grundejerforenings nye formand.   

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter: Poul Duch-Hansen og Pernille Dyrved var på 

valg (bestyrelsesmedlemmer), og Dich Rasmussen (suppleant) stoppede pga flytning til anden 

kommune. Idet Pernille blev valgt som formand blev Henrik Lebech valgt som bestyrelsesmedlem, 

og to nye suppleanter meldte sig: Frans Bach, Ved Dammen 25, og Bøje Andersen, Regattavej 1. 

Ad 8. Valg af revisor og suppleant: Ole Wanting og Inge Hansen blev genvalgt. 

Ad 9. Den nyvalgte formand kunne berette om mødet med byrådet den 24. april 2006: 

Det var et interessant møde, hvor mange byrådspolitikere for en gangs skyld var til stede. 

BG havde på forhånd indleveret en del spørgsmål til besvarelse; bl.a, sagen omkring manglende 

snerydning på fortovene i kommunen. Hertil fik vi det svar, at kontrakten med entreprenøren var 

opsagt på grund af uoverensstemmelser. Det er endnu uvist om ordningen kommer i gang igen, idet 

det er meget svært at finde nogen, som vil stå for sådan en ordning. Problemet med at der i 

kommunen er en del ældre borgere, som har problem med selv at rydde sne, og som har behov for 

en speciel ordning, blev afvist. 
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En grundejer mente, at Lyngby-Tårbæk Kommune havde speciel ordning mht. ældre borgere. 

Til spørgsmål omkring udkørslen ved Skovalleen/04, og de farlige situationer det medfører, havde 

kommunen det svar, at det p.t. er en amtsvej og at kommunen først overtager den om et halvt år. 

Her bad vi dem om at gå i gang med at se på sagen nu!! 

Affaldscontainere: Vi ønsker, at der bliver sat flere beholdere op ved papir/flaskecontainerne, 

således at man kan komme af med de plasticposer, som man har anvendt til flaskerne/papiret. 

Kommunen har i lang tid været i gang med dette projekt, og lovede at sætte fart på nu. 

Bagsværd Sø er stadig et problem i mange henseender. Ismålinger foretages ikke i det omfang, som 

burde gøres og søen kan kun frigives i begrænset omfang. Endvidere ønskes en debat omkring hvad 

de rekreative områder i og omkring søen skal bruges til. 

Skovsøen 48; Der er fra tidligere ejers side søgt om udstykning til 3 grunde á 1200 m2, hvoraf 800 

m2 er sø, til opførelse af 3 huse på hver en størrelse af 200 m2, på 400 m2 (fast) grund. De øvrige 

grundejere omkring søen har i flere år protesteret mod projektet på grunden, som i øvrigt har en 

klausul fra 1948 om, at der ikke yderligere må udstykkes. Kun kommunen har påtaleret til at 

ophæve denne klausul. Sagen forventes behandlet i kommunen i maj 2006.  

Ad 9. Juletræsbelysning. Vi må konstatere, at der ikke er sket noget nyt. Adv. Matthiesen kunne 

fortælle, at der i sin tid var indgået en 5-års kontrakt. Kontoen til juletræs-udsmykning er i dag på 

ca. kr. 300.000. Handelsforeningen har en kontrakt med et firma som ophænger/nedtager 

udsmykningen. Det blev besluttet at BG’ bestyrelse beslutter om. vi skal deltage eller ej. 

Ad 10. Eventuelt:  

- En grundejer (på Hanehøj) havde sendt indmeldelse af sted, men intet hørt. Han bliver 

indmeldt NU. Han foreslog endvidere, at alle grundejere, som har bil, skulle have pligt til at 

bilen blev parkeret inde på egen grund og ikke ude på vejen. 

- En grundejer gjorde opmærksom på, at NESA p.t. er i gang med at grave kabler ned, og 

såfremt man er interesseret i fibernet, skulle man gå ind og kigge på deres hjemmeside. 

- Mht. muligheden for at få nye medlemmer til foreningen var der et par forslag: 

- Ringe til folk 

- Benytte dagspressen 

- Ejendomsmæglere 

Hermed var dagsordenen udtømt, og dirigenten kunne hæve mødet. 
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