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

Bagsværd, den 17. april 2011

Referat fra generalforsamlingen den 12. april 2011.
Referent: Gudrun Westergaard.
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 valgt 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:
-

To afholdte arrangementer: ”Dyr om vinteren i haven” og ”Faskinemøde m/Nordvand”.
To nyhedsbreve udgivet
Kommuneplantillæg for: Bagsværd Bymidte – Bagsværd Bypark
Lokalplaner: Lokalplan 207, Skovsøen 48 som nu er vedtaget.
En ny sag er taget op: Vandkarsevej 12, omkring parkering af lastbiler
Trafiksikkerhedsplan. Det er skuffende at der intet nyt er fra kommunen
Anlæg af faskiner for at behandle regnvand på egen grund. Skovbæk roste BG for ideen,
men fandt ikke Nordvands oplæg konkret nok. Opfordring til kloakmestre om at udarbejde
et standardtilbud på en faskine.
Ismålinger på Bagsværd Sø. Der er nu en fast aftale med kommunen om dette.
Rekreative områder: Pindsvin i haven - Naturplan 2010 - Fredning af Bagsværd Sø
BG’s oplæg til det årlige møde 2. maj 2011 med Byrådet: Renovering af Bagsværd
Hovedgade – Ny asfalt på Værebrovej – Trafik på Bagsværdvej
Medlemskab af andre foreninger (Sammenslutningen af Grundejerforeninger samt
Julebelysningen i Bagsværd By)
Administration af foreningen: Ny regnskabssystem og PBS – Ny hjemmeside under
udarbejdelse.
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Beretningen lægges ud på foreningens hjemmeside.
Derefter kunne Thomas Hjort konstatere, at beretningen var godkendt.
Ad 3: Kasserer Steen Andersen gennemgik regnskabet, som var godkendt af revisor Ole Wanting.
Regnskabet var omdelt til de tilstedeværende. Regnskabet blev godkendt.
Under dette punkt var der en debat om at udsende Nyhedsbrevet pr. mail. Stemningen blev loddet,
og medlemmer opfordret til at afgive deres mailadresse, inden de gik. Holdningen var ca. 50/50.
Ad 4: Kontingentet fastsættes uændret til kr. 200 næste år.
Ad 5: Forslag fra medlemmer. J. Sletgaard havde foreslået, at der skulle lægges en strategiplan ang.
omlægning af Bus 400S.
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 øvrige 4 medlemmer er to på valg hvert år. I år var Steen Andersen og
Jørgen Hellinghus på valg. Steen var villig til genvalg, mens Jørgen ikke genopstillede. Af de to
suppleanter, Ole Berner og Frank Paulsen, stillede førstnævnte op til den ledige plads i bestyrelsen
og blev valgt. Herefter skulle der vælges en ny suppleant, som blev: Thorkild Harsløf.
Formanden takkede Jørgen H. for et godt og langt medlemskab af bestyrelsen.
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.
En grundejer bragte sagen om en mulig Rema1000 på rideskolens grund på Skovdiget, i Furesø
Kommune. Det blev meddelt, at der i givet fald ville blive nabohøring, også fra naboer i Gladsaxe
Kommune.
Vedrørende forslag til eventuelle arrangementer, var der forslag som: Økologisk grønsagsdyrkning
– Bankospil – Rundvisning på Novozymes.
Herefter kunne dirigent Thomas Hjort konstatere, at dagsorden var udtømt og erklærede generalforsamlingen for slut.

Referat godkendt:

Thomas Hjort
Dirigent

Gudrun Westergaard
Referent

Pernille Dueholm
Formand

