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Kære Grundejer April  2012 
 
Velkommen til en ny sæson i Grundejerforeningen, som 
traditionen tro starter med den årlige generalforsamling. Vi i 
bestyrelsen glæder os til at se så mange som muligt af 
Grundejerforeningens medlemmer til generalforsamlingen. 

 

Ordinær generalforsamling 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 

Onsdag den 25. april 2012 kl. 18:30 

På Værebro skole, i kantinen. Kantinen ligger i den bagerste 
del af bygningen. Indgang kan ske fra begge sider af bygningen. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før general-
forsamlingen, og skal fremsendes til formanden – enten som 
almindelig fod-post eller på pernille@b-gr.dk  
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Vi starter med at stille sulten ved et pølse-ostebord. Under 
dagsordenen er der kaffe og the. 

Dagsorden vil være: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virksomhed i 
det forløbne år. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
Uddeles på mødet.   

4. Fastsættelse af kontingent.  
 
5. Indkomne forslag  

6. Valg af formand.  
Formanden vælges for et år ad gangen. Pernille Dueholm 
genopstiller ikke. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.  
Af bestyrelsens i alt 4 medlemmer er to på valg hvert år - i år 
er det Henrik Lebech og Gudrun Westergaard. Gudrun er villig 
til genvalg, Henrik genopstiller ikke.  

Bestyrelsens suppleanter er på valg hvert år. Både Thorkild 
Harsløf og Frank Paulsen er villige til genvalg.  

8. Valg af revisor og suppleant.  
 
9. Eventuelt 

 

 

Bestyrelsen indstiller, at Ole Berner vælges som ny formand, og 
at Thorkild Harsløf vælges som nyt bestyrelsesmedlem. Såfremt 
de bliver valgt, skal der vælges yderligere 1 nyt bestyrelses-
medlem og 1 ny suppleant.
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Farvel og tak fra formanden 

Som det ses af indkaldelsen til generalforsamlingen har jeg 
valgt ikke at genopstille som formand. Jeg har været utrolig glad 
for at være formand/kvinde, men nu skal der være plads til 
noget nyt – både i foreningen og i mit liv. 

Først og fremmest vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke 
for jeres tillid. Det har været uvurderligt at mærke den opbak-
ning jeg og den øvrige bestyrelse har blandt jer medlemmer. 
Jeg ser frem til muligheden for at sige personligt farvel til jer på 
generalforsamlingen.  

Når det er sagt, skal jeg ikke lægge skjul på at det også er med 
vemod, at jeg forlader formandsposten. Mine 16 år i bestyrelsen 
har været rigtig interessante og lærerige.  Planloven, lobbyisme, 
trafikplanlægning, argumentation om æstetik og bymidtens 
indretning, affaldsplaner, kloakering og hegnsregler er blot 
noget af det jeg har måttet lære. Dertil kommer alt det praktiske 
og dejlige ved at være del af et godt hold bestyrelsesmed-
lemmer. Det er en fornøjelse at ses, debattere, afveje syns-
punkter og fordele opgaverne mellem os. Det kommer jeg til at 
savne.  

Jeg er tryg ved at give formandstafetten videre. Det skal nok gå 
godt.  

Pernille Dueholm 
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Tak til Pernille        

Som det fremgår af dagsordenen for 
generalforsamlingen modtager vores 
nuværende formand, Pernille 
Dueholm,  ikke genvalg og går derfor 
ud af bestyrelsen efter seks år på 
formandsposten. 

Hun efterlader dermed et stort savn 
hos os i bestyrelsen - og naturligvis 
også i foreningen som sådan. Pernille 
har i den grad sat foreningen og dens 
synspunkter på  Gladsaxe/Bagsværd-
kortet, både med hensyn til miljøsager 
og trafikpolitik. 

Det bliver svært, for ikke at sige umuligt at leve op til hendes 
iver og ambitioner. 

På hele foreningens vegne skal jeg derfor meddele dig vores 
Tak, Pernille, for din store indsats og din meget kompetente, 
søde og kærlige måde at være formand på. 

Vi slipper dig nok ikke helt, selvom det nok var det, du stilede 
efter.  

Ole Berner / Bestyrelsen 
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Ny hjemmeside 

Som nogle måske har bemærket, har det de sidste par år 
knebet med vedligeholdelsen af vores hjemmeside. 

Grunden til dette har været, at hjemmesiden oprindeligt var 
opbygget på en ikke ret let tilgængelig platform, samt at de 
nødvendige værktøjer til vedligeholdelsen hen ad vejen er gået 
tabt. Lidt naivt forsøgte vi at få den oprindelige hjemmeside op 
at stå, men måtte til sidst opgive. 

Bestyrelsen har derfor allieret sig med en professionel, og det 
foreløbige resultat ser meget lovende ud: Den nye hjemmeside 
vil rent grafisk blive mere moderne, og redaktionelt vil den blive 
så let at gå til, at ethvert bestyrelsesmedlem efter en lille 
introduktion vil kunne overtage vedligeholdelsesarbejdet. 

Vi glæder os til at kunne præsentere resultatet om en måned 
eller to, og håber at medlemmerne vil tage den til sig og bruge 
den til blandt andet gode input til bestyrelsesarbejdet. 

Adressen på siden er uændret i forhold til tidligere:  

www.b-gr.dk  eller  www.bagsværd.dk 

 

Hvorfor hedder det Bagsværd ? 

I 1186 hed det ”barsuerthe”, sammensat af ”bar”, der betyder 
skovløs, og ”suerthe”, der betyder svær eller jordoverflade. Ca. 
1370 er navnet ændret til ”Baksuerthe”, som så senere er 
ændret til ”Bagsværd”. 

”Bagsværd” betyder altså skovløs jordoverflade, og ligger da 
også der, hvor Hareskoven slutter.  

 

 

http://www.b-gr.dk/
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Medlemsarrangement - Lyngby Radio 

Som det kan ses af Nyhedsbrevet af 1. november 2011, invi-
terede foreningen til et medlemsarrangement på Lyngby Radio 
den 17.november. 13 medlemmer, heraf to fra bestyrelsen, 
tilmeldte sig, dog faldt to fra p.g.a. sygdom. 

Det blev en meget hyggelig og interessant aften, hvor vi først 
blev indført i et stykke teknik- og danmarkshistorie, hvor 
ingeniøren og opfinderen, Valdemar Poulsen (1869-1942) 
indtog en absolut ledende rolle sammen med ingeniøren Peter 
Oluf Pedersen. 

Sammen opfandt de i 1902 buegeneratoren, som gjorde det 
muligt at transmittere tale og musik. Deres forsøgsstation var 
beliggende ved Bagsværd Sø og var således forløberen til den 
nuværende Lyngby Radio. 

Vi blev herefter lukket ind i det  Aller Helligste, nemlig overvåg-
ningscentralen, hvor man ved computerskærme har overblik 
over al skibstrafik i de danske farvande samt styrer radio-
trafikken mellem skibe og landstationer, herunder nødopkald og 
redningsaktioner via SOK og Helikopterredningstjenesten. 

En god aften, som kan gentages, hvis en gruppe medlemmer 
skulle få lyst efter denne omtale. 
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Læserbrev - Kom og vær med! 

Af Jørgen Hellinghus, tidligere 
bestyrelsesmedlem 

Generalforsamlingen er den største og 
mest betydende af de begivenheder, hvor 
man som medlem har mulighed for at 
påvirke de rammer, hvorunder en besty-
relse skal arbejde i den kommende 
periode. 

Medlemmer, som på afstand følger begivenhederne, finder 
sommetider, at handlingsmønster og beslutninger kunne være 
anderledes, men som bekendt er det de fremmødte der be-
stemmer den kommende tids aktiviteter m.m. 

Der er aldrig nogen som med sikkerhed kan forudsige, hvad 
resultatet ender med på Generalforsamlingen, men man kan 
med sikkerhed sige, at det er de fremmødte, som bestemmer - 
og ikke "sofavælgerne". 

Jeg er bekendt med, at der skal vælges nye kandidater ind i 
bestyrelsen, og opfordrer hermed de som kunne tænke sig at 
gøre et stykke arbejde med at føre Bagsværd Grundejer-
forening videre ud i fremtiden, til at møde op, og gøre en forskel 
ved at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejde. 

Som tidligere bestyrelsesmedlem gennem 10 år, kan jeg anbe-
fale at være en del af bestyrelsen; man får en stor berørings-
flade, både blandt grundejere/medlemmer, men også hos de 
erhvervsdrivende og ikke mindst på kommunalt plan, hvor for-
eningens interesser skal gøres gældende til fordel for med-
lemmerne. 

Dette er nok noget af det man savner mest, når man har 
deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet, sammen med de hyggelige 
månedlige bestyrelsesmøder. Her bliver de igangværende 
sager diskuteret, og det bliver aftalt hvad foreningen skal gøre 
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eller mene. Og det bedste er da, når man som bestyrelse har 
bidraget til resultater der er til gavn og glæde for medlemmerne. 

Derfor synes jeg, at så mange medlemmer som muligt bør 
møde op, og vise bestyrelsen den anerkendelse, som den for-
tjener for den store indsats, som vi andre nyder godt af. 

Med venlig hilsen 

Jørgen Hellinghus 
 

 

Medlemstilbud fra Sadolin  

Vi har ikke hidtil haft ressourcer til at jagte medlemstilbud. Men 
nu har Sadolin uopfordret kontaktet os med et godt tilbud. Og 
det iler vi med at give videre til medlemmerne. Medlemmer af 
foreningen kan få 25% på malervarer (Sadolin, Pinotex, væv og 
tapet, lim, Junckers lak & olie, Trip Trap plejeprodukter, Spekter, 
Hempels Yacht samt PPG autolakker) og 15% på Faber og 
Velux solafskærmning, Ege tæpper, Tarkett linoleum og vinyl-
gulve. Købes for mere end 1000 kr leveres det fragtfrit. For at få 
rabatten skal du tilmelde dig som fordelskunde på www.sadolin-
glostrup.dk . Bemærk at tilbuddet kun gælder Sadolin Glostrup, 
Hovedvejen 65. 
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 Bevaring af gamle træer i kommunen, specielt i 
”Regattaområdet”. 

Vi har henvendt os til kommunen med en anmodning om at få 
indført regler for fældning af de gamle træer i kommunen gene-
relt og specielt i området, der er omfattet af Lokalplan 74, der 
omfatter Regattakvarteret. 

I lokalplanen, der er udformet som en bevarende lokalplan med 
den hensigt at opretholde områdets karakter. henstiller man til, 
at de gamle træer bevares. Dette har imidlertid vist sig ikke at 
være tilstrækkeligt. De gamle træer fældes desværre uden 
kontrol, og området er langsomt ved at skifte karakter. 

Vi har derfor i anmodningen foreslået, at der i lighed med, hvad 
man har gjort i blandt andet Aarhus kommune,  indføjes en 
bestemmelse om, at træer over en vis diameter kun må fældes 
efter tilladelse fra kommunen. 

Der foreligger endnu ikke noget svar fra kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Smukke gamle træer er vores levende arv
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Juleudsmykning i Bagsværd By. 

Foreningen for Julebelysning i Bagsværd By, har indhentet 
tilbud på juleudsmykning for kommende sæson. Der er des-
værre et dalende antal bidragydere til at dække omkost-
ningerne til juleudsmykningen af Bagsværd By. Idet vi endnu 
ikke har taget endelig beslutning om næste års julebelysning, vil 
dette kun være en orientering omkring hvad der er på 
"tegnebrædtet": 

Der forhandles bl.a. om, at de eksisterende træer bibeholdes, 
men uden stjerner, men istedet med mange små LED pærer 
monteret inde i kunstgrantræet. Dette gør at mængden af lys 
bliver den samme, som den er i dag - blot bliver konturen af 
træet tegnet mere op i aftentimerne. 

Det er heller ikke endelig besluttet, om antallet af træer som 
skal op, bliver det samme som de foregående år, eller det vil 
blive forsøgt at centrere udsmykningen omkring selve by-
midten. Udskiftning af lys i træerne vil spare en hel del strøm, 
og er således medvirkende til at bringe udgifterne til udsmyk-
ningen ned. 

Yderligere tiltag forhandles stadig, men som nævnt bliver der 
færre til at dække omkostningerne, så hvor vi endelig havner 
vides ikke på nuværende tidspunkt. 

Jørgen Hellinghus 
Foreningen for Julebelysning i Bagsværd By 
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Kontakt Bestyrelsen: 

Medlemmer af foreningen er altid velkomne til at kontakte be-
styrelsen for at gøre opmærksom på sager, som foreningen 
burde tage op. Bestyrelsen kan foruden telefon og fodpost 
nås med e-mail gennem hjemmesiden  www.bagsværd.dk 
 
 
 
Post: Navn, adresse, e-mail Telefon 

Formand Pernille Dueholm,  

Søvej 3 B,  

pernille@b-gr.dk  

 4449 1060 

Næstformand Ole Berner,  

Elmevænget 3B 

ole@b-gr.dk 

 4444 5959 

 

Best.medlem 

& Kasserer 

Steen Andersen,  

Vadtoften 9 

steen@b-gr.dk 

 4444 1979 

 

Best.medlem  Henrik Lebech,  

Østerhegn 6 

henrik@b-gr.dk 

 4498 3501 

 

Best.medlem 

 

Gudrun Westergaard,  

Skovsøen 26   

gudrun@b-gr.dk  

 4444 0262 

 

Suppleant Frank Paulsen 

Skovalleen 39 

frank@b-gr.dk 

4050 1635 

Suppleant Thorkild Harsløf 

Elmevænget 9 

harsloef@webspeed.dk  

4498 4165 

  

 

http://www.bagsværd.dk/
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