Bagsværd Grundejerforening v/Pernille Dueholm, Søvej 3 B, 2880 Bagsværd

Bagsværd, den 8. maj 2007

Referat fra generalforsamling i Bagsværd Grundejerforening den 30. april 2007
Referent: Jørgen (bestyrelsesmedlem).
Deltagere: Pernille, Henrik, Birger, Poul, Jørgen (alle fra bestyrelsen) samt Bøje (suppleant) + ca.
40 grundejere.
Fraværende: Frans (suppleant).
Pkt. 1: Dennis Holm fra advokatfirmaet J. Matthiesen blev valgt som dirigent.
Pkt. 2: Bestyrelsen aflagde sin beretning (særskilt omdelt til bestyrelsen).
Efterfølgende var der enkelte, der mente, at der burde være bedre skiltning mht tung trafik gennem
Bagsværd Hovedgade/Vadstrupvej.
Grundejeren på Skovsøen 46 (Susanne Clausen) takkede foreningen/bestyrelsen for det gode
arbejde omkring sagen ”Skovsøen 48”.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Pkt. 3: Kasserer Birger Brohauge gennemgik regnskabet, som blev godkendt. (omdelt på mødet)
Pkt. 4: Kontingentet for det kommende år blev fastsat til kr. 200,- og vedtaget.
Pkt. 5: Der var modtaget 2 indkomne forslag:
- En grundejer på Hanehøj foreslog, at parkering på villaveje skulle forbydes. Grundejere skulle
have deres biler parkeret på egen grund, således at vejene blev mere farbare.
Forslaget er ikke noget som grundejerforeningen kan bestemme, men bestyrelsen vil tage emnet op
til vurdering. Dirigenten spurgte om, grundejeren var interesseret i en eventuel afstemning – uden at
det dog ville have nogen betydning; dette blev frafaldet.
- Bestyrelsesmedlem Jørgen Hellinghus stillede forslag om, at fritage bestyrelsesmedlemmer/suppleanter for betaling af kontingent (pt. kr. 200/år) i den periode de er valgt ind i bestyrelsen, idet
arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, og der bruges fritid mm.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 6: Pernille Dueholm blev genvalgt som formand.
Pkt. 7: To bestyrelsesmedlemmer var på valg (for de kommende 2 år); Birger Brohauge og Jørgen
Hellinghus, som begge var villige til genvalg. Begge blev valgt.
To suppleanter skulle vælges (for det kommende år), Bøje Andersen var villig til genvalg –
hvorimod Frans Boch ikke ønskede at fortsætte. Bøje blev genvalgt, og ny suppleant blev Steen
Andersen.
Pkt 8: Revisor Ole Wanting og Inge Hansen var begge villige til genvalg, - og blev valgt.

Bagsværd Grundejerforening v/Pernille Dueholm, Søvej 3 B, 2880 Bagsværd

Pkt 9: Formanden gennemgik herefter de spørgsmål som foreningen havde stillet til byrådet på det
årlige møde.
Pkt. 10: Grundejeren på Hanehøj, ville gerne have, at man fremover plantede sin hæk 35-40 cm
inden for skellinien, således at den ikke generede forbipasserende på fortovet, når den blev bredere.
Pernille var enig i, at hækken ikke måtte rage ud over skel.
En grundejer fandt, at der i kommunen ligger meget glas fra knuste flasker og flyder på vej/cykelsti.
Pernille måtte konkluderede, at kommunen kun rydder op på egne pladser, hvorimod grundejere
selv må rydde foran deres grund.
Birger Brohauge kunne tilføje at ”Agenda 21” gør meget for at renholde byen, men at man
manglede folk til oprydning mm, så man var meget interesseret i, at nogle meldte sig frivilligt til
dette.
Med hensyn til arrangementer var der følgende forslag:
- ”Hus og have”
- Bagsværd Sø, guidet tur
- Kursus i beskæring af buske og træer
Der var endvidere ros for det kommende tiltag til ”plante-bytte-dag” (31. maj 2007), men hvad med
eventuelle rabatordninger med de handlende i byen?
Pernille forklarede, at det var noget der jævnligt blev talt om i bestyrelsen, men det ville kræve et
større arbejde at få sådanne ordninger på plads med de handlende, og siden at holde dem ajour.
Herefter var debatten slut, og Pernille Dueholm sluttede af med at takke de fremmødte grundejere,
og at vi glædede os til at mødes igen til arrangementet ”plante-bytte-dag”

