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

Bagsværd, den 26. april 2010

Referat fra generalforsamlingen den 20. april 2010.
Referent: Jørgen Hellinghus.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.

Ad 1: Thomas Hjort fra advokaterne i Bagsværd blev valg som dirigent. Dirigenten takkede for
valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at formalia var overholdt.
Ad 2: Formanden for Bagsværd Grundejerforening, Pernille Dueholm, indledte bestyrelsens
beretning for det forgangne år. Herefter berettede de enkelte bestyrelsesmedlemmer om de områder,
som de har beskæftiget sig med i det forgangne år, herunder:
-

Kommuneplan 2009.
Bagsværd Park.
Lokalplaner i høring; Skovsøen 48, samt Bagsværd Hovedgade.
Helhedsplan for Bagsværd Park.
Ideer til Bagsværd Bymidte.
Affald (minicontainere).
Støj fra kollegium-boldbaner.
Trafiksikkerhedsplan.
Busrute 165.
Spildevandsledninger på Aldershvilevej og Bagsværdvej.
Faskiner.
Vand på Haremosen.
Ismålinger på Bagsværd Sø.
Rekreative områder (naturplan 2010).
Bagsværd Sø.
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-

Det årlige møde med Byrådet (3. maj)
Medlemskab af andre foreninger (Sammenslutningen af Grundejerforeninger samt
Julebelysningen i Bagsværd By)
Opgaver, som venter i 2010: Helhedsplan for Bagsværd Park og ideer til Bagsværd
Bymidte, fredning af Bagsværd Sø samt udstykning af Skovsøen 48.

Fra tilstedeværende grundejere var der følgende kommentarer:
-

En nabo til kollegiet syntes ikke at støjen var så slem, det var kun én grundejer, som havde
klaget!
Den pågældende grundejer var dog også til stede, og syntes at det VAR slemt og meget
generende, når der blev spillet bold i 6-8 timer i træk, og meget tit havnede bolden i
grundejerens have!!
Udkørslen fra Regattakvarteret er stadig et stort problem, ligesom udkørslen fra Aldershvile
Planteskole!!
Grødeskæring i Bagsværd Sø sker af sikkerhedsmæssige årsager, men kan det ikke foregå
allerede i maj måned?
Aldershvile Planteskole har inviteret til et møde i maj måned med hensyn til debattering af
en sti ned til søen! (det havde BG ikke hørt noget om, hvorfor bestyrelsen selvfølgelig
kontakter kommunen).
Vedligeholdelse af fortov og beplantning/hæk er mangelfuld mange steder i kommunen!

Efter endt debat kunne Thomas Hjort bekendtgøre, at beretningen var godkendt.
Ad 3: Kasserer Nina Sass gennemgik regnskabet, som var godkendt af revisor Ole Wanting.
Regnskabet var omdelt til de tilstedeværende. Regnskabet blev godkendt.
Ad 4: Kontingentet fastsættes uændret til kr. 200 næste år.
Ad 5: Der var ingen indkomne forslag.
Ad 6: Formanden for grundejerforeningen vælges for et år ad gangen, og Pernille Dueholm var
villig til genvalg. Pernille Dueholm blev genvalgt.
Ad 7: Ud af bestyrelsens 4 medlemmer er to på valg hvert år. I år var Henrik Lebech og Poul DuchHansen på valg. Henrik Lebech var villig til genvalg, mens Poul Duch-Hansen ikke genopstillede.
Desuden udtræder Nina Sass af bestyrelsen på grund af fraflytning fra kommunen. De to
suppleanter Steen Andersen og Gudrun Westergaard stillede op til de to ledige pladser i bestyrelsen,
og blev valgt.
Herefter skulle der vælges to nye suppleanter som blev: Frank Poulsen og Ole Berner.
Ad 8: Revisor Ole Wanting og suppleant Inge Hansen var villige til genvalg, og blev valgt.
Ad 9: Under dette punkt blev der rettet en tak fra en grundejer til bestyrelsen for et godt arbejde i
året der gik.
Vedrørende forslag til eventuelle arrangementer, var der forslag som: Økologisk dyrkning,
fremvisning af Lyngby Radio og plantning (specielt af hæk i skel). Bestyrelsen ville overveje dette
nærmere.
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Herefter kunne dirigent Thomas Hjort konstatere at dagsorden var udtømt og erklærede
generalforsamlingen for slut.

Referat godkendt:

Thomas Hjort
Dirigent

Jørgen Hellinghus
Referent

Pernille Dueholm
Formand

