Nyhedsbrev
Kære Grundejer

25. marts 2004

I år har foreningen rundt jubilæum – 125 år. Bagsværd
Grundejerforening blev stiftet den 10. december 1879. Dens
formål er ”at varetage medlemmernes grundejerinteresser,
samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i
Bagsværd”
Det runde jubilæum skal fejres! Men hvordan?
I bestyrelsen har vi en håndfuld ideer, men vi vil gerne høre
dit synspunkt. Skal det være en juletræstur med veterantog
til Grib skov; en reception; en havebog; uddeling af en pris;
gennemgang af dit hus med en byggesagkyndig/havearkitekt; slet ingen af delene eller noget helt andet?
Send en e-mail til info@b-gr.dk eller et postkort til formanden. Sagen vil blive drøftet på generalforsamlingen.
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Ordinær generalforsamling
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
Torsdag den 22. april 2004 kl. 19:00
i Bagsværd skoles fritidssal, Bagsværd Hovedgade 157.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og skal fremsendes til formandens adresse.
Også forslag om arrangementer er meget velkomne, enten
på mødet eller til formanden.
Dagsorden vil være:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
Formanden vælges for et år ad gangen. Torben Dyrved er
villig til genvalg.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
Af bestyrelsens i alt 4 medlemmer er to på valg hvert år. I
år er det Pernille Dueholm og Poul Duch-Hansen. De er
begge villige til genvalg. Endvidere er der et medlem der
udtræder og der mangler derfor et bestyrelsesmedlem.
Medlemmerne bedes overveje at stille op, som enten bestyrelsesmedlem eller suppleant – se annonce nedenfor.
Bestyrelsens suppleanter er på valg hvert år. Dich Rasmussen og Henrik Lebech er villige til genvalg.
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8. Valg af revisor og suppleant.
Revisor Ole Wanting og suppleant Inge Hansen er på
valg.
9. Drøftelse af jubilæum
10.Eventuelt
I fortsættelse af generalforsamlingen er foreningen vært ved
et lettere traktement. Traktementet vil bestå af smørrebrød
og en øl eller vand. Der vil blive vist en kort diasserie om
det gamle Bagsværd og som afslutning vil der igen i år blive
afholdt Banko.

Farvel til et mangeårigt medlem
Cato Nielsen udtræder af foreningen.
Cato har været medlem af bestyrelsen i mange år og har de
sidste år desuden været kasserer. Cato og hans hustru har
valgt at skifte huset på Langemosevej ud med havudsigt på
Stevns. Og det man kan vel ikke fortænke dem i - når nu
otium´et skal nydes. Vi vil savne Cato i bestyrelsen og siger
tak for den store indsats. Foruden at være kasserer har Cato har lagt arbejde i aftaler med postvæsenet om udsendelse af hvervefoldere og frankering af nyhedsbrevet.
Med Cato´s baggrund som revisor har forvaltningen af foreningens midler og vores regnskab været i trygge hænder.
Cato tager en værdig afsked med foreningen når det sidste
regnskab fra hans hånd aflægges på den kommende generalforsamling.

3

Annonce

Bagsværd Grundejerforening søger ny kasserer.
Fra d.1/5 står vi uden kasserer og ser frem til, at møde dig
der har evner for tal og gerne har prøvet lidt bogholderi
før. Kassereren betaler foreningens regninger, sender girokort til nye medlemmer og holder øje med foreningens økonomi. Den årlige medlemsopkrævning står PBS for. Du vil få
hjælp til revision.
Bestyrelsen holder møde hver måned og drøfter afholdelse
af arrangementer, medlemshenvendelser, høringer og andre
aktuelle sager. Opfølgning på opgaver fordeles mellem medlemmerne efter interesse.
Løn: samvær med en hyggelig og engageret flok bestyrelsesmedlemmer og applaus på hver generalforsamling.
Ansøgningsfrist: Senest på den kommende generalforsamling, men giv gerne bestyrelsesformanden besked inden.
Yderligere oplysninger om ”jobbets” indhold kan rettes til
den tidligere kasserer Cato Nielsen, eller formanden Torben
Dyrved. Se telefonnumre bagerst i bladet.

Affaldssortering i fremtiden?
Gladsaxe Kommune (m.fl.) er af EU blevet pålagt at fremlægge en affaldsplan inden årets udgang. Kommunen har
derfor afholdt en række møder, hvor bl.a. Bagsværd
Grundejerforening har deltaget. Det har dels været meningen at orientere om den kommende affaldsplan 2005-2016,
dels at få synspunkter udefra om den fremtidige indsats
mod det voksende affaldsproblem.
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Planen er ret omfattende; der skal genbruges meget mere
end vi gør i dag. F.eks. kræves det, at der skal genbruges
mindst 50 % jern og metal, hvilket vil sige, at det vi normalt
smider i affaldssækken i form af konservesdåser, øl- og sodavandsdåser, skruelåg fra glas m.m., skal indsamles og
genanvendes. Det samme gør sig gældende for bl.a., papir
og pap, hvor genbruget forlanges op på 60 % af forbruget.
(bemærk at pap f.eks. indsamles gennem storskraldsordningen).
Vi skal kompostere meget mere end vi gør i dag, og for så
vidt angår elektronisk ”skrot”, bliver det muligvis således, at
det vil være fabrikanterne, som skal tage egne produkter
retur og sørge for at mest muligt kan genbruges.
Kommunen arbejder endvidere på, at der på genbrugsstationen vil være mulighed for at kunne tage kasserede brugbare effekter med hjem. Alt i alt en meget omfattende plan,
som vil komme til offentlig høring juni – september, og derefter skal vedtages i byrådet i december 2004.
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I øvrigt skulle arbejdet med udvidelsen af genbrugsstationen snart være afsluttet. Det har været nødvendigt at udvide genbrugsstationen, fordi antallet af besøg er steget kraftigt, og fordi der stilles flere og flere krav til sorteringen af
affaldet. Pladsen udvides med godt 75 % (fra ca. 3.200 m2
til 5.600 m2).
Forsinkelsesbassin har ikke virket !
Kommunen ofrede for et par år siden ca. 17 mio. kr på at
bygge et forsinkelsesbassin. Bassinet skal forhindre urenset
spildevand i at løbe ud i søen under kraftige regnskyl. I
princippet er det blot et stort bassin hvor vandet kan ligge
indtil der igen er ledig kapacitet på rensningsanlægget.
Bygningen var det første store skridt mod at få en renere
Bagsværd Sø. Og hvordan har det så virket?
Efter en forespørgsel til kommunen viser det sig at der har
været mange overløb til søen. Faktisk har udslippet til søen
efter ibrugtagningen været højere end det var før bygningen
af forsinkelsesbassinet! Målet ved projekteringen af anlægget var en årlig udledning på 3 kg fosfor. Men i 2002 blev
der udledt 105 kg. fosfor, mens der før bygningen af forsinkelsesbassinet ”kun” blev udledt ca. 70 kg. Kommunens afløbsafdeling har forklaret at det skyldes en teknisk fejl ved
anlægget. En fejl der betyder at spildevandet blev ledt direkte ud i søen.
Vi spørger – hvorfor opdages en teknisk fejl af den kaliber
først 10 måneder efter at den er opstået? Var der ikke en
eneste medarbejder der fik mistanke om at der var noget
galt? Det kan vist kun betegnes som sløseri.
Vi håber at kommunen i fremtiden tager sit ansvar for miljøet i kommunen mere alvorligt.
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Hvornår hæves motorvejsbroen på Vadstupvej?
Tja – det vides ikke. Trafikministeren siger at det er med i
planerne som måske godkendes om en måned. Men hverken Trafikministeriet eller kommunen tør lægge hovedet på
blokken.
En ny bro var med i det trafikpolitiske forlig allerede for 1½
år siden som et af de foreslåede småprojekter. Men intet
har rykket sig siden. Den langsomme sagsbehandling kan
ikke skyldes manglende argumenter eller projektforslag. De
projektforslag, der måske skal tages stilling til nu, forelå allerede for mere end et år siden.
Bestyrelsens adresser.
Medlemmer af foreningen er altid velkomne til at kontakte
bestyrelsen for at gøre opmærksom på sager, som foreningen burde tage op. Bestyrelsen kan foruden telefon og fodpost nås med e-mail gennem hjemmesiden.
Formand

Torben Dyrved, Vandkarsevej 32

tlf. 44 98 91 53

e-mail : torben@b-gr.dk
Næstformand

Pernille Dueholm, Søvej 3 B

tlf. 44 49 10 60

Best.medlem

Poul Duch-Hansen, Aldershvilevej 71 A

tlf. 44 98 99 08

Best.medlem
og kasserer

Cato Nielsen, Klintevej 24, 4673 Rødvig tlf. 44 98 48 11
fax.44 98 28 11

Best.medlem

Jørgen Hellinghus, Skovsøen 37

tlf. 44 44 66 74

Suppleant og
web-master

Henrik Lebech, Østerhegn 6

tlf. 44 98 35 01

Suppleant

Dich Rasmussen, Aldershvilevej 75 B

tlf. 44 44 75 20

Foreningens hjemmeside

www.b-gr.dk

7

8

