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10. marts 2005 
Kære Grundejer 
 

Elementernes rasen har nogle gange det sidste halve år sat 
vores huse på en prøve – først et skybrud i efteråret, så en 
orkan i januar og derefter kraftigt snevejr i børnenes vinter-
ferie. Læs om dette og indkaldelsen til generalforsamling i 
dette nummer af nyhedsbrevet. 

 

Ordinær generalforsamling 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 

Torsdag den 19. april 2005 kl. 19:00 

i Bagsværd Håndværkerforening, Bagsværd Hovedgade 
116Q. I den lave bygning mellem højhuset og biografen. 
Der er indgang fra P-pladsen bag biografen.  

Bemærk at stedet er ændret i forhold til tidligere år! 
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Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før general-
forsamlingen, og skal fremsendes til formandens adresse. 
Også f.eks. forslag til kommende arrangementer er meget 
velkomne, enten på mødet eller til formanden. 

Dagsorden vil være: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksom-
hed 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 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.  
Af bestyrelsens i alt 4 medlemmer er to på valg hvert år. 
Jørgen Hellinghus er villig til genvalg, mens Gitte Peter-
sen er udtrådt i løbet af året. Medlemmerne bedes over-
veje at stille op, som enten bestyrelsesmedlem eller sup-
pleant  – se uddybende tekst nedenfor.  

Bestyrelsens suppleanter er på valg hvert år. Dich Ras-
mussen og Henrik Lebech er villige til genvalg.  

8. Valg af revisor og suppleant.  
Revisor Ole Wanting  og suppleant Inge Hansen er på 
valg. 

 
9.  Drøftelse af fornyet medlemskab af juletræsbelysningen 

10.Eventuelt 
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I fortsættelse af generalforsamlingen er foreningen vært ved 
et lettere traktement. Der vil som afslutning igen i år blive 
afholdt et muntert Banko.  

 

Nyt bestyrelsesmedlem og kasserer ønskes 

Et af vore bestyrelsesmedlemmmer, der også var kasserer, 
fratrådte i løbet af året. Vi har klaret os igennem kasserer-
funktionen ved at vores tidligere kasserer, Cato Nielsen, er 
trådt til. Men Cato kan ikke fortsætte da han er fraflyttet 
Bagsværd. Bestyrelsen ser derfor frem til at få forslag til et 
nyt bestyrelsesmedlem. Gerne et medlem som også vil på-
tage sig hvervet som kasserer. I bestyrelsen deler vi de 

NESA på arbejde 
efter orkanen 
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daglige opgaver mellem os og da ingen af de eksisterende 
medlemmer har forstand på regnskab eller bogholderi vil 
det være velkomment med et medlem der har disse evner. 

Kassereren betaler foreningens regninger, sender girokort 
til nye medlemmer og holder øje med forvaltning af forenin-
gens formue. Den årlige medlemsopkrævning står PBS for.  

Bestyrelsen holder møde 2 timer hver måned og drøfter af-
holdelse af arrangementer, medlemshenvendelser, høringer 
og andre aktuelle sager. Opfølgning på opgaver fordeles 
mellem bestyrelsesmedlemmerne efter interesse. 

 

Januar-orkanen 
Orkanen lørdag eftermiddag og aften den 8. januar var en 
af de værste i 100 år. Den medførte store skader og strøm-
afbrydelser i Bagsværd. Mange oplevede at være uden 
strøm i flere dage.  

NESA oplyser at i hele NESAs område var der efter orka-
nen 37.500 strømafbrydelser - det svarer i omfang til det an-
tal skader og afbrydelser NESA håndterer i en 10-årig peri-
ode. 

NESA prioriterede i første omgang udbedringen af skader, 
hvor der var personfare. Herefter dyrevelfærd, (svinebe-
sætninger, malkekvæg m.fl.), plejehjem, tele- og infrastruk-
tur, derefter privatkunderne og sidst udendørsbelysningen. 

Gladsaxe kommune var hårdt ramt af orkanen med væltede 
træer og strømafbrydelser – både i 1999 og her først i janu-
ar 2005.  

Det var man også i Søllerød og i den kommune har man 
derfor været i konkret dialog med NESA om at fremskynde 
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kabellægningen i Søllerød. Man vil både se på kabellæg-
ning 

 

 

 

 

af hensyn til forsyningssikkerheden, og samtidig se på løs-
ningen af udendørsbelysningen og mulighederne for at kun-
ne tilbyde fibernet, som er nøglen til markedets hurtigste in-
ternetforbindelse, billig digital telefoni og fleksibelt fjernsyn.  

Noget lignende er der ikke udsigt til i Gladsaxe. Kommunen 
kan oplyse at kabellægningen ikke vil blive fremskyndet i 
Gladsaxe. I Gladsaxe starter kabellægningen i 2006 og af-
sluttes 9 år senere. Gladsaxe ønsker ikke at fremskynde 
projektet da kommunen skal betale for istandsættelse af for-
tovene ved samme lejlighed og økonomien tillader ikke at 
gøre det i hurtigere tempo. Kabellægningen starter i Kilde-
bakkegårdskvarteret og i Buddinge.  
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Elmasterne vil blive overflødige, men vejbelysningen skal jo 
stadig have noget at hænge på. Foreløbig regner man med 
at udskifte masterne og armaturerne med de såkaldte rund-
koniske master med Københavner-armaturer. De kan ses 
på Østerhegn og Birgitsvej, hvor der allerede er sket ud-
skiftning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra jubilæumsfesten 

 

Jubilæumsfesten 

Foreningens 125 års jubilæumsfest blev afholdt en søndag 
eftermiddag på planteskolen. Søndag d. 5 december mød-
tes 150 af foreningens store og små medlemmer til glögg 
og æbleskiver. Børnene kastede sig over at lave juledeko-
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rationer, som de kunne tage med hjem. Blandt de voksne 
gik snakken livligt og nye medlemmer fik hilst på de gamle. 
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Næstformanden holdt jubilæumstalen om hvordan de kvali-
teter der for 125 år siden trak nye borgere til Bagsværd, og-
så i dag er dem som gør området attraktivt. Der er gode vej- 
og togforbindelser, smukke omgivelser med sø og skov, og 
forretninger til de daglige indkøb. Sådan var det også for 
125 år, fordi Bagsværd i hele 1800-tallet bar præg af at lig-
ge ved en hovedfærdselsåre -  Frederiksborgvejen mellem 
København og Hillerød. Det var her man overnattede. 
 
Hun nævnte også, at vi desværre ikke ved meget om hvad 
det var der fik Bagsværdborgere i år 1879 til at gå sammen 
i en grundejerforening. Dengang var det Sognerådet som 
bestemte hvor der måtte bygges og hvordan byen skulle 
udvikle sig. Vi kan kun gætte på at det måske også den-
gang har været et spørgsmål om at borgerne ønskede at få 
indflydelse på beslutningsprocessen, som førte til dannel-
sen af Bagsværd grundejerforening.  
 
Talen kan læses på grundejerforeningens hjemmeside: 
www.b-gr.dk eller www.bagsværd.dk  
 
Det var en dejlig eftermiddag og vi siger tak til Planteskolen 
for lån af lokaler og medfinansiering af gavekort. Forhåbent-
lig har de fleste medlemmer fået glæde af deres gavekort, 
som blev udsendt med efterårets nyhedsbrev. 
 

Kommuneplan til høring 

Byrådet har fremlagt sit forslag til den nye kommuneplan til 
offentlig debat. Kommuneplanen fastlægger bl.a. hvor der 
må ske udbygning af boligbyggeri, ændringer i bymiljø og 
trafik de næste 4 år. 

Borgerne opfordres til at give deres besyv med. Det kan ske 
indtil d. 29. marts. Et eksemplar af kommuneplanen kan re-
kvireres på telefon 39575000, eller ses på hjemmesiden 
www.gladsaxe.dk 
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Af særlig interesse for Bagsværd er: 

• Forskønnelsen af byens rum skal fortsætte + træplant-
ningsfond opretholdes. 

• Udarbejdelse af plejeplan for Radiomarken 

• Restaurering af Bagsværd Sø 

• Kulturelt centrum - Bibliotektet og Bio skal dele lokaler 

• Der åbnes mulighed for yderligere 12.000 kvadratme-
ter til butiksformål i bymidten, svarende til en udvidelse 
til det dobbelte. 

• Bydelscenterområdet Bagsværd bliver udvidet. Det gi-
ver mulighed for flere etageboliger syd for Vadstupvej 
ved omdannelse af dele af erhvervskvarteret. Der skal 
laves en plan for fornyelse og omdannelse af de cen-
trale områder i Bagsværd. 

• I erhvervskvarteret reserveres det nordvestlige område 
til kontorvirksomheder 

• Valgfrihed mellem alle kommunens skoler fra 1/8-
2005.  

• For børn og familier med særlige behov indrettes ”Fa-
milieskolen” på Bagsværd Hovedgade 157-191. En 
heldagsskole for børn med særlige behov indrettes på 
Bagsværdvej 138A&B. 

• Antallet af borgere over 85 år stiger med 200 inden år 
2019. Der vil blive bygget 112 nye ældre- og plejeboli-
ger (ved Møllegården og Egegården). 

• Miljøgenerne fra trafikken, herunder støjen, skal brin-
ges ned. Kommunen vil opfordre amtet til at etablere 
støjreducerende belægninger på Bagsværdvej og Bag-
sværd hovedgade; og selv bidrage med Aldershvilevej 
og Værebrovej. 
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• Nordvendte parallelle vejforbindelser etableres mellem 
Vadstupvej og Ring 4. Ventes afsluttet i begyndelsen 
af 2006. 

• Bagsværd Hovedgade vil derefter kunne ombygges og 
hastighedsdæmpes  
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Kom med forslag til spørgsmål til byrådet 

En gang om året mødes grundejerforeningernes repræsen-
tanter med byrådet. Forud for mødet har foreningerne sendt 
deres spørgsmål til byrådet.  

Vi efterlyser derfor spørgsmål fra foreningens medlemmer 
som bør rejses på årets møde med byrådet i slutningen af 
marts. 

Ofte drejer spørgsmålene sig om fartdæmpende foranstalt-
ninger på lokalveje, skorstensfejerordningen, snerydning, 
belysning etc. Som en af de meget store grundejerforenin-
ger i kommunen har Bagsværd grundejerforening løbende 
kontakt med kommunen om de spørgsmål som opstår gen-
nem året. Vi har primært brugt mødet til at rejse principielle 
spørgsmål som også kunne have andre foreningers inte-
resse. 

Et af de spørgsmål som vi vil stille i år drejer sig om de of-
fentlige kloakkers manglende kapacitet.  På grund af det 
voldsomme skybrud i efteråret var der mange som fik vand i 
kælderen. Et medlem har henvendt sig og anmodet om at 
foreningen beder kommunen om at se på afløbsforholdene i 
et specifikt område. Det vil vi gøre på mødet med byrådet, 
og desuden bede et overblik over hvor der er særlige af-
løbsproblemer i Bagsværd. 

Har du andre ideer til emner der bør rejses med byrådet 
modtages disse af formanden indtil XXX.marts, se kontakt-
oplysninger nedenstående. 

 

Orientering om papirindsamling 

Der er miljøkrav til hvor meget papir Gladsaxe kommune 
skal indsamle om året. Hvis man ligger under grænsen bli-
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ver kommunen tvunget til at indføre husstandsindsamling, 
som erfaringsmæssigt er en meget dyr ordning. Gladsaxe 
oplyser at man ligger lige på grænsen til at blive tvunget til 
husstandsindsamling (minimum 55% skal indsamles). Bor-
gerne opfordres derfor til at bruge genbrugscontainerne. 
Hvis man har forslag til nye egnede opstillingssteder for 
containere kan man henvende sig på tlf. 39575894. 

 

Bestyrelsens adresser. 

Medlemmer af foreningen er altid velkomne til at kontakte 
bestyrelsen for at gøre opmærksom på sager, som forenin-
gen burde tage op. Bestyrelsen kan foruden telefon og fod-
post nås med e-mail gennem hjemmesiden. 
 

Formand 

 

Torben Dyrved, Vandkarsevej 32 

e-mail : torben@b-gr.dk 

tlf. 44 98 91 53 

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 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 

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

fax.44 98 28 11 

 Foreningens hjemmeside 

www.bagsværd.dk  eller  www.b-gr.dk 

 

 


