
Bagsværd Grundejerforening  

 

                                                                                                        Bagsværd, den 26. april 2013 

 

Referat fra generalforsamling i Bagsværd Grundejerforening den 24. april 2013. 
 

Referent: Gudrun Westergaard     -    omkring 50 personer deltog, foruden bestyrelsen 

 

Dagsorden: 

Valg af dirigent.  

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

2. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.  

3. Fastsættelse af kontingent.  

4. Indkomne forslag.  

5. Valg af formand.  

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.  

7. Valg af revisor og suppleant.  

8. Eventuelt.  

Ad 1: Dennis Holm-Pedersen fra Matthiesen 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: Næstformanden for Bagsværd Grundejerforening, Ole Berner, aflagde beretning om de 

områder, som vi har beskæftiget sig med i det forgangne år, herunder:  

 

- Der har været 8 bestyrelsesmøder i løbet af året. 

- Møde med Gladsaxe Byråd, hvor bl.a. det vigtige spørgsmål om støjværn ved Hillerød-

motorvejen over Skovdiget blev behandlet. 

- Delegeretmøde i SAM, hvor bl.a. den nye genbrugsordning blev behandlet. Der var en kort 

diskussion af emnet blandt de fremmødte medlemmer. 

- Deltagelse i to møder om det nye område Bagsværd Fælled, som er området, hvor den 

nuværende Bagsværd Skole ligger. Vi deltager i dommerkomiteen i konkurrencen om 

navnet på det nye område. 

- Deltagelse i to møder omkring Bagsværd Byparks udformning, hvor Steen yderligere 

kommenterede, hvad der var foregået. 

- Korrespondance med kommunen om parkeringsrestriktionerne på Bagsværd Hovedgade 

udfor Netto. Der bliver ingen ændringer og detaljer kan læses i seneste Nyhedsbrev. 

- Vores medvirken ved trafikregulering i krydset Bagsværdvej/Skovalleen, hvor der nu er 

etableret lyskryds. Der kommer en revurdering af lysets funktion. 

- Henvendelse til Vejdirektoratet vedr. udkørsel til Hillerødmotorvejen fra Helmsvej. Det 

lange uddybende svar, vi har modtaget, kan ses på vores hjemmeside. 

- Henvendelse til Banedanmark om de grimme krydsfinerafskærmninger ved broen over 

banen på Bagsværdvej. Vi har intet brugbart svar modtaget. 
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- Behandling af to medlemshenvendelser vedr. naboproblemer. Se Link på hjemmesiden. 

- Opstart af den nye hjemmeside. Det har kostet nogle penge i sidste regnskabsår, men den er 

nu godt på vej og fungerer godt. 

Beretningen lægges ud på foreningens hjemmeside.  

Der var ingen spørgsmål og dirigenten kunne konstatere, at beretningen var godkendt. 

 

Ad 3: Steen, kasserer, fremlagde det reviderede regnskab, som også var omdelt. Vi har desværre 

oplevet en tilbagegang i medlemmer og konstateret, at det er svært at hverve nye medlemmer. 

Der blev stillet spørgsmål til det store beløb for hjemmesiden. Det blev forklaret, at det skyldes 

opstart af en helt ny hjemmeside, og beløbet vil blive mindre fremover. 

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. Bestyrelsen havde indstillet Hans-Christian Gelf-Larsen til formand. Han blev 

valgt ved akklamation og takkede for valget. 

 

Ad 7: Ud af bestyrelsens øvrige 4 medlemmer er to på valg hvert år. I år var Ole Berner og Steen 

Andersen på valg. Begge blev genvalgt. De to suppleanter, Frank Paulsen og Anne Lotte Hauch 

Jensen, var villige til genvalg. Begge blev valgt.  

 

Ad 8: Inge Skovgaard Hansen blev valgt til Revisor og Henning Hede blev revisorsuppleant. 

 

Ad 9: Eventuelt 

- Et medlem fra Kurvej beklagede rodet overfor Netto og ved kolonihaverne og i tunnelen og 

bad bestyrelsen om at tage kontakt til rette myndighed. Ole svarede positivt. 

- Ole orienterede om mødet i Bagsværd Kirke den 1. maj og opfordrede til at melde sig 

- Ole orienterede om eventuelle besøg hos Lyngby Radio og Novozymes. 

- Den nyvalgte formand præsenterede sig selv og sine mål for bestyrelsesarbejdet. 

- Lene fra Skovsøen 2 orienterede om det nye byggeri, Rema 1000, og beboernes bekymring 

ang. den øgede trafik på Skovdiget. Bad bestyrelsen om at blive ved med at holde øje med 

sagen. 

- Der var diverse kommentarer ang. busbanen på Bagsværdvej. 

 

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

forsamlingen for slut kl. 20:30. 

 

 

                                                 

Referat godkendt: 

 

Dato: 

 

 

 

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

Dirigent Referent Formand 


