
29. marts 2008 

Beretning - Bagsværd grundejerforening 2007 
 

Opgaver Beretningspunkter i 2007 

Internt i foreningen  
Generalforsamling 

• Afholdelse 
• Beretning 
• Referat 

Generalforsamling 30. april 2007 afholdt 

Hjemmeside Bestyrelsen ser behov for at forbedre hjemmesiden. 2 
bestyrelsesmedlemmer har været på hjemmesidekursus. Dog 
efterfølgende besluttet at der er behov for professionel hjælp. 

Nyhedsbrev 
• Skrivning 
• Redigering 
• Trykning 
• Kuvertering 
• Labels 

 

2 nyhedsbreve er udsendt. Der er desuden udsendt postkort 
med reminder om medlemsarrangement. 
 
Der er taget beslutning om at nyhedsbrevet fra forår 2008 
udsendes i farvetryk 
 
Der har været arbejde forbundet med at få bekræftet 
nuværende annoncører og skaffet to nye annoncører. 
 

Medlems arrangementer På opfordring fra medlem afholdtes Plantebyttedag. Der mødte 
dog ikke mange medlemmer op. Vi vil i fremtiden overlade 
dette initiativ til haveselskaberne.  

Foto-konkurrence afholdt. 7-8 billeder lagt ud på foreningens 
side. 

I begyndelsen af 2008 er der afholdt to arrangementer - 
Hegnsmøde i feb 2008 og møde om fysisk planlægning i april 
2008 ifm. generalforsamlingen. 

  
Temaområder:  
Fysisk planlægning 

• Regionplan 
• Kommuneplan 
• Lokalplan 
• Udstykninger (pt. Skovsøen) 
• Fredninger 

Vi har modtaget en række lokalplaner til høring: 
� Højtoft/Granvej 
� Thorbjørnvej og Hanehøj 
� Kano – kajakklub Kongshvilebakken 8 
� Gammelmosevej 253 
� Krogshøjvej øst 
� Møllegården 
 
Disse kan ses på www.gladsaxe.dk  
 
Ifm. udstykning af Skovsøen 48 + lokalplan for Skovsøen  er 
der afholdt møde for grundejerne omkring søen, rekvireret 
advokatbistand til vurdering af servituts juridiske holdbarhed og 
sendt breve til kommune og udvalgsmedlemmer. 
 
BG har deltaget i debatmøde (visions workshop) om Gladsaxes 
udvikling i fremtiden forud for ny planstrategi. 
 
Skrevet til kommunen om medlemsforslag om parkering på 
egen grund. 
 



Affald 
• Dagrenovation 
• Storskrald 
• Genbrugsplads 
• Genbrugscontainere 

Stillet spørgsmål til kommunen om hvor grænsen går for 
affaldssortering. 
 
Modtaget Affaldsplan. 

Støj 
• Støjskærme på Ring 4 
• Fra motorvej (Skovdiget-

kvarteret) 
• Andre kilder 

Ingen aktiviteter i året. 

Trafik 
• Bymidte 
• Hastighedsdæmpning på villaveje 

Stillet spørgsmål til kommunen om parkeringsforholdene 
omkring AB’s baner og ved Skovdiget S-togsstation, som er for 
ringe. 

Gjort kommunen opmærksom på bladfald fra popler ved ABs 
baner, som udgør et sikkerhedsproblem. 

Stillet forslag om at forbedre trafiksikkerheden ved udkørsel fra 
Skovalleen og Slotsparken til Ring 4. 

Stillet forslag om renovering af Bagsværd Hovedgade - trafikalt 
og æstetisk.  

Forsyning 
• Vandkvalitet 
• Spildevand 
• El-forsyning (pt. jordlægning af 

kabler) 
• Datatransmissionsnet (pt. 

fiberoptik) 

Modtaget høring om dispensation fra rensning af drikkevand. 

Fremsat forslag om at speede renovering af kloaksystem op. 

Fremsendt bemærkninger forud for By- og miljøudvalgets 
revurdering af spildevandsplanen. 

Anden service 
• Snerydning 
• Ismåling 
• Ukrudtsfjernelse 

Fremsat forslag om at etablere indtægtsdækket ordning med 
renholdelse af fortov inklusiv glatførebekæmpelse og 
snerydning for ældre.  

Rekreative områder  
• Bagsværd Sø 
• Andre grønne områder 
• Fredninger  

Fredningsafgørelse vedr. Bagsværd Søpark modtaget – 
foreningens indsigelse godtaget og foreningen er gjort 
høringsberretiget vedr. plejeplan. 
 
Modtaget plejeplan for Bagsværd Søpark i høring. 

Deltaget i borgermøde om Bagsværd sø. 

BG har anmodet om deltagelse i arbejdsgruppe vedr. fredning 
af Bagsværd Sø – det blev afslået. 
 

Koordination med myndigheder og 
udvalg 

 

Årligt møde med byrådet Årligt møde med Byrådet 23. april 2007: 7 spørgsmål 
 
28. april 2008: 6spørgsmål 

Medlemskab af andre foreninger 
• Grundejersammenslutningen  
• Danmarks 

Naturfredningsforening 
• Parcelhusejernes landsforening 

(ét medlemskab) 
• Julebelysning 

Deltaget i Grundejersammenslutningens delegeret møde 6. 
marts 2008. BG har suppleantpost. 
 
Deltaget i julebelysnings bestyrelses møder, herunder 12. april 
i generalforsamling. 
 
Deltaget i Agends 21 møde 

  



  
Administration  
Medlemsregistrering 

• Register 
• Labels 
• Hvervekampagner 

Beboer på Møllemarken har anmodet om afklaring af 
tilhørsforhold til grundejerforening. Har rejst spørgsmålet i 
sammenslutningen. Møllemarken tildelt to andre foreninger. 

Økonomi  
• Opkrævning af medlemsbidrag 
• Bogholderi 
• Årsregnskab 
• Revision 

Flyttet 100.000 til højrentekonto 
 
Har tilsluttet foreningen til Betalingsservice.  
Opgave i 2008: alle medlemmer skal registreres. 
 
Årsregnskab er udarbejdet 

Bestyrelsesmøder 
• Dagsorden 
• Reservation af mødelokale 
• Mad 
• Referat 

I 2007 er der afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er en del 
praktiske opgaver ifm. afholdelse af bestyrelsesmøder. 

  
 


