Bagsværd Grundejerforening

Bagsværd, den 29. april 2012

Referat fra generalforsamlingen den 25. april 2012.
Referent: Gudrun Westergaard

-

omkring 50 personer deltog, foruden bestyrelsen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger 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 medlemsarrangementer er afholdt: 1) Møde om faskiner i Bibliografen og 2) Besøg på
Lyngby Radio.
Generalforsamling blev afholdt 12. april 2011
To Nyhedsbreve udsendt, pr. post + pr. mail til dem der har meddelt en adresse
Fysisk planlægning:
• Bagsværd Bymidte + Bagsværd Park
• REMA 1000 på Rideskolegrunden i Hareskovby (Furesø Kommune)
• Store træer i villakvarterer, prøve at ændre Lokalplaner
Affald. Der har ingen aktivitet været. Der kommer muligvis sortering til næste år.
Støj - ingen aktivitet
Trafik:
• Bus 400S' nye ruteføring ad Værebrovej
• Trafiksikkerhed på Bagsværdvej
Forsyning: Møde om anlæg af faskiner på egen grund
Ismålinger på Bagsværd Sø
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-

-

Rekreative områder:
• Udsætning af pindsvin i villahaver
• Fredningsplan for Slotsparken
Møde med Byrådet:
• Renovering af Bagsværd Hovedgade
• Ny asfalt på Værebrovej
• Trafiksanering af Bagsværdvej
Møde med Byrådet 7. maj 2012. Vi har stillet følgende spørgsmål:
• Nytænkning af Bagsværd Hovedgade
• REMA 1000 i Hareskov
Medlemskab af andre foreninger: Grundejersammenslutningen
Administration af foreningen: medlemsregistrering, økonomi, bestyrelsesmøder og ny
hjemmeside.

Beretningen lægges ud på foreningens hjemmeside.
Derefter kunne Thomas Hjort konstatere, at beretningen var godkendt.
Ad 6: Formanden for grundejerforeningen vælges for et år ad gangen. Pernille Dueholm stillede
ikke op igen. Bestyrelsen havde ingen kandidat iblandt sig. Thomas Hjort orienterede om, at
foreningen ikke nødvendigvis skulle have en formand. Der kunne ikke findes en formand blandt de
fremmødte. Der blev opnået enighed om at vælge et ekstra menigt medlem af bestyrelsen som
erstatning for formanden, så bestyrelsen fortsat i alt ville bestå af 5 personer + to suppleanter i den
kommende periode uden formand.
Ad 7: Ud af bestyrelsens øvrige 4 medlemmer er to på valg hvert år. I år var Henrik Lebech og
Gudrun Westergaard på valg. Gudrun var villig til genvalg (blev valgt), mens Henrik forlader
bestyrelsen. Af de to suppleanter, Thorkild Harsløf og Frank Paulsen, stillede førstnævnte op til den
ledige plads i bestyrelsen og Frank stillede op som suppleant. Begge blev valgt. Herefter skulle der
vælges yderligere et nyt bestyrelsesmedlem (da formanden går af) og en ny suppleant. Hans
Christian Gelf-Larsen blev valgt som bestyrelsesmedlem og Anne Lotte Hauch Jensen som
suppleant.
Pernille takkede Henrik Lebech for et godt og langt medlemskab af bestyrelsen.
Ole takkede Pernille for hendes store arbejde som formand.
Ad 3: Kasserer Steen Andersen gennemgik regnskabet, som var godkendt af revisorsuppleant Inge
Skovgaard Hansen. Regnskabet var omdelt til de tilstedeværende. Regnskabet blev godkendt.
Ad 4: Kontingentet fastsattes uændret til kr. 200 næste år.
Ad 5: Forslag fra medlemmer. Ingen forslag indkommet.
Ad 8: Inge Skovgaard Hansen blev valgt til Revisor og Henning Hede blev revisorsuppleant.
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Ad 9: Eventuelt
- Orientering om Juletræsbelysning ved Jørgen Hellinghus
- Et medlem foreslog en mikrofon til næste møde. Steen vil undersøge det.
- Drøftelse af hjemmesiden og om Nyhedsbreve skulle ligge der. Et medlem foreslog at gamle
nyhedsbreve kunne lægges ud.
- Steen sendte sin mail-adresseliste rundt.
Herefter kunne dirigent Thomas Hjort konstatere, at dagsorden var udtømt og erklærede generalforsamlingen for slut kl. 21:20.
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