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                                                                                                        Bagsværd den 29. april 2009 
 

Referat fra generalforsamlingen den 28. april 2009. 
 
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. (omdelt til bestyrelsen). 
En grundejer spurgte hvor mange potentielle grundejere der er i Bagsværd? Hertil kunne Pernille 
svare – at der er ca 2.500. Bagsværd Grundejerforening er nu oppe på 273 medlemmer. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad 3: Kasserer Nina Sass gennemgik regnskabet; som var godkendt af Ole Wanting. Regnskabet 
var omdelt til de tilstedeværende. 
Regnskabet blev godkendt.  
 
Ad 4: Kontingentet fortsætter det næste år uændret, kr 200. 
 
Ad 5: Der var ikke indkomne forslag. 
 
Ad 6: Formanden for grundejerforeningen vælges for et år ad gangen, og Pernille var villig til 
genvalg. Og blev genvalgt. 
 
Ad 7: Jørgen Hellinghus og Nina Sass var på valg som bestyrelsesmedlemmer (som vælges for 2 år 
ad gangen), og blev genvalgt.   
Suppleanter vælges for hvert år, og Gudrun Westergaard og Steen Andersen blev genvalgt. 
  
Ad 8: Revisor Ole Wanting og suppleant Inge Hansen var villige til genvalg, og blev valgt. 
 
Ad 9:Pernille gennemgik de spørgsmål som foreningen havde været med til at stille til 
”byrødderne” dagen før, og kommenterede de svar som blev givet. I øvrigt vil svar på samtlige 
spørgsmål blive lagt ud på foreningens hjemmeside så snart de foreligger fra Kommunen. 
Dog var et af punkterne fra BG’s side; de manglende beholdere til tom emballage efter man har 
afleveret sine flasker/aviser. Kommunen havde bedt om at få at vide hvilke steder vi mente der 
manglede beholdere, og i høj grad hvor der var plads til at opstille dem: Blandt de tilstedeværende 
grundejere kunne der nævnes;  Bag Superbrugsen/ved højhusene, Tordisvej, Østerhegn, 
Sæbjørnsvej, Stengårdens Station, Bondehavevej, Frøstjernevej, Skovbrynet Station, Værebro 
Skole. 
Bagsværd Grundejerforening undersøger det nærmere, og indmelder til Kommunen. 
 
Ad 10: Eventuelt; -spørgsmål om buslinie 165? Svar : afgøres den 5. Maj 2009. 
-en grundejer takkede bestyrelsen for det gode arbejde. 
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-en grundejer (Haremosen) var træt at det opsatte støjværn. Han mente at det kun gavnede de 
grundejere som bor lige op ad; og nu var til gene for de som boede længere nede af vejene, idet 
støjen blev ”kastet” længere ned af vejene. Er der målinger på dette? 
Pernille kunne ikke melde ud at det var os bekendt; men vi kan checke op på det med 
Vejdirektoratet. 
-en grundejer ville vide om der blev fulgt op på støjen fra Hareskovvejen? 
Pernille sagde at de tidligere målinger havde været nedslående, idet man (Vejdirektoratet) ikke lige 
prioriterede dette område stort, men at vi kunne prøve at få et nyt svar fra Vejdirektoratet. 
-en grundejer m fl fra Thorbjørnsvej havde haft ”uheldigt besøg” med nogle som havde skåret 6 
bilers dæk op med kniv, (foregående weekend) og ville høre om andre havde haft samme problem?. 
Ingen andre havde noget sådant, men kunne dog melde ud om indbrud i biler.  
-en grundejer på Bagsværdvej havde et problem med en grundejer i nærheden, hvis hus lignede en 
losseplads – gør BG noget ved det? Pernille kunne svare at man skulle rette henvendelse til 
Kommunen, og så ville de tage sig af sagen. 
 
Dennis Holm kunne konstatere at dagsorden nu var udtømt, og erklærede generalforsamlingen for 
slut. 
 
 
Næste møde i bestyrelsen vil være mandag den 25. Maj  2009 kl 18. 

Nærmere omkring dette vil blive udmeldt fra formanden. 


