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

Bagsværd, den 8.maj 2008

Referat fra generalforsamlingen den 27. april 2008.
Referent: Jørgen.

Ad 1: Valg af dirigent, blev Dennis Holm, som kunne bekræfte at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt og at formalia var overholdt.
Ad 2: Herefter blev ordet givet til formanden, Pernille Dueholm som aflagde bestyrelsens beretning
for året.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3: Kasserer Birger Brohauge aflagde regnskabet, og kunne konstatere at det ikke afveg meget
fra tidligere. Det blev oplyst at bestyrelsen havde besluttet at sætte kr 100.000 ind på en ”speciel”
konto som giver en højere rente end normalt, hvilket vil sige at der pt er ca kr 80.000 til rådighed,
foruden kontoen.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4: Kontingentet fortsætter det næste år uændret, kr 200.
Ad 5: Der var indkommet eet forslag, (Jens Erik Thoregaard); at når der blev foretaget nybyggeri i
kommunen, skal arbejdsredskaber, vogne mm, hensættes inde på den grund som det drejede sig om,
således at det ikke generede øvrige beboere og fodgængere!!
-en grundejer syntes at det lød godt, men at det var utopi at få ført ud i livet.
-en anden grundejer spurgte også til, hvem der i givet fald skulle håndhæve dette!
Dirigent Dennis Holm kunne konstatere at forslaget ikke kan håndhæves af grundejerforeningen.
Ad 6: Formanden for grundejerforeningen vælges for eet år ad gangen, og Pernille var villig til
genvalg. Og blev genvalgt.
Ad 7: Poul Duch-Hansen og Henrik Lebech var på valg som bestyrelsesmedlemmer, og blev
genvalgt.
Idet Birger Brohauge (bestyrelsesmedlem) er fraflyttet Bagsværd, skulle der findes en afløser for
det næste år. Det blev Nina Sass.
Suppleanter vælges for hvert år, og idet Bøje Andersen ikke ønskede at genopstille, blev Gudrun
Westergaard valgt, sammen med Steen Andersen som blev genvalgt.
Ad 8: Revisor Ole Wanting og suppleant Inge Hansen var villige til genvalg, og blev valgt.
Ad 9:Pernille og Jørgen gennemgik de spørgsmål som foreningen havde været med til at stille til
”byrødderne” dagen før, og kommenterede de svar som blev givet.
Ad 10: Birger kunne udkåre vinderen af nyhedsbrevets fotokonkurrence, som modtog rødvin.
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Ad 11: Under eventuelt kommenterede Jens Erik Thoregaard sin utilfredshed med en bænk ved
Stengården station, som ved et nybyggeri var blevet fjernet. Nu da byggeriet var slut, var bænken
aldrig kommet tilbage.
En anden grundejer (Haremosen ved AB’s boldbaner) havde problemer med at hans have stod
under vand når det regnede.
Pernille lovede at vi ville tage det op med kommunen.
Gudrun Westergaard (Skovsøen) kunne nikke genkendende til ”vandproblemer” idet man jo har
renoveret kloaker det seneste års tid. De er blevet foret med såkaldte ”strømper” hvilket bevirker at
vand som før sivede i kloaken, nu går ”uden om” på grund af denne tætning.
Dennis Holm kunne konstatere at dagsorden nu var udtømt, og erklærede generalforsamlingen for
slut.

