
Bagsværd Grundejerforening  

 

                                                                                                        Bagsværd, den 26. april 2014 

 

Referat fra Generalforsamling i Bagsværd Grundejerforening  

den 24. april 2014 
 

Referent: Gudrun Westergaard     -    omkring 52 personer deltog, inkl. 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: Advokat Dennis Holm-Pedersen 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, Hans-Christian Gelf-Larsen, aflagde beretning 

om de områder, som bestyrelsen har beskæftiget med i det forgangne år, herunder:  

 

- Præsentation af bestyrelsen 

- Tre medlemsmøder: Bagsværd Kirke - Lyngby Radio - NovoZymes 

- Der er udsendt to Nyhedsbreve 

- BGR hjemmeside fungerer nu fint 

- By- og Lokalplan med orientering om Bagsværd Bypark og Bagsværdlund (tidl. Bagsværd 

Skole) 

- Trafikforhold: Parkering ved Netto - Letbanen - REMA1000 (tung lastbiltrafik) - Støjskærm 

på den vestlige side af Hillerødmotorvejen, hvor den krydser Skovdiget - Forslag om bedre 

skiltning ved Ring 4/Motorvej var afvist af Vejdirektoratet. 

- Dobbelthuse på grunde over 800 m
2
. -sagen ikke afsluttet i kommunen 

- Bagsværd Søpark, Plejeplanen er acceptabel 

- Klimatilpasningsplan Der er øgede bevillinger 

- Asbest i tagplader, er der en risiko? BGR har ikke fået svar fra Miljøstyrelsen 
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- Henvendelser fra medlemmer: 

o Kurvej tunnel ved Bagsværd Station, med meget graffiti etc. Den er nu renoveret. 

o Tunnel under Ring 4 er ligeledes blevet flot renoveret 

o Anmodning om sponsorering af et filmprojekt om lokale forhold i Gladsaxe. BGR 

kunne ikke støtte denne sag, omend det er et godt projekt 

- BGR har haft møde med Byrådet 

- BGR har været til møde i Sammenslutningen af Grundejerforeninger 

- Forslag om nye medlemsarrangementer: 

o NovoNordisk 

o Aldershvile Planteskole 

o DR-filmbyen i Mørkhøj 

- Tak til alle for fremmødet til Generalforsamlingen 

 

Spørgsmål til Beretningen: 

- Vil Bagsværd Skole blive bevaret? Vi vidste det ikke 100% 

- Aage Christensen takkede for indsatsen med Kurvej tunnelen. Spurgte om man ville 

kontakte Skov & Park ang. en hæk, som Kommunen vedligeholder 

- Et medlem mente vi burde støtte Filmprojektet 

- Frank Dahlgaard spurgte, om der er gjort noget ang. vendepladsen ved søen på Søvej. BGR 

har sendt et brev afsted 

Beretningen blev derefter godkendt og lægges ud på foreningens hjemmeside.  

 

Ad 3: Steen, kasserer, fremlagde regnskabet. Vi er 221 medlemmer, og vi kunne godt ønske flere, 

men det er svært at hverve nye, selv om vi gør hvad vi kan. Det blev foreslået, at man spørger 

naboen om han vil være medlem og give ham Nyhedsbrevet. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Ad 4: Kontingentet fastsattes uændret til kr. 200 næste år. 

 

Ad 5: Indkomne forslag. Der var ikke nogen og punktet udgik. 

 

Ad 6: Formandsvalg. Hans-Christian Gelf-Larsen blev genvalgt som formand. Han takkede for 

valget. 

 

Ad 7: Ud af bestyrelsens øvrige 4 medlemmer er to på valg hvert år. I år var Gudrun Westergaard 

og Thorkild Harsløf på valg. Begge blev genvalgt. Af de to suppleanter blev Frank Paulsen 

genvalgt, mens Anne Lotte Hauch Jensen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Jørgen Nielsen stillede 

op som ny suppleant og blev valgt.  

 

Ad 8: Henning Hede blev valgt til Revisor og Lone Kropp stillede op som revisorsuppleant og blev 

valgt. 
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Ad 9: Eventuelt 

- Kan støjværnet langs Ring 4 renoveres? Medlemmet vil skrive til bestyrelsen 

- Skulle vi have en Hjertestarter i området? 

- For at fremme Bagsværd som indkøbssted, blev det foreslået, at skiltet, der peger mod 

Lyngby nedtages. 

 

Herefter kunne dirigent Dennis Holm-Pedersen konstatere, at dagsorden var udtømt og erklærede 

generalforsamlingen for slut kl. 20:45. 

 

 

                                                 

Referat godkendt: 

 

Dato: 

 

 

 

Dennis Holm-Pedersen Gudrun Westergaard Hans-Chr. Gelf-Larsen                   

Dirigent Referent Formand 


