Referat fra Generalforsamling i Bagsværd Grundejerforening
den 29. april 2015
Referent: Gudrun Westergaard

- omkring 45 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, indledte med at
præsentere bestyrelsen og aflagde herefter beretning om de områder, som bestyrelsen har
beskæftiget med i det forgangne år, herunder:
-

Medlemsmøder: I November et møde med tidligere redaktør Jørgen Olsen der fortalte om de
spændende mennesker han havde mødt i Bagsværd og Gladsaxe og viste også foto og film
om Bagsværd i gamle dage. Et nyt medlemsmøde er planlagt til 3. Juni i Aldershvileparken.

-

Kommunikation: Der er udsendt to Nyhedsbreve, som Gudrun og Steen står for. Ole og
Thorkild administrer vores hjemmeside, og fornylig er vi gået på Facebook.

-

By- og Lokalplanlægning med orientering om Bagsværd Bypark , hvor de gamle bygninger
rives ned i år, og om Bagsværdlund (tidl. Bagsværd Skole), som er blevet solgt, mere ved vi
ikke. Dog bevares den helt gamle skolebygning.

-

Trafikforhold: Skovbrynet Station blev alligevel ikke nedlagt. Vi har udvirket, at parkering
for enden af Søvej er blevet forbudt. Vi arbejder på at få trafiklyset på Bagsværd Hovedgade
ved den gamle skole nedlagt.
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-

Miljø og rekreative områder: Plejeplanen for Bagsværd Søpark er endeligt vedtaget og
matcher vores ønsker for parken. Bredsikringen ved søen vil ikke blive renoveret.
Foreningen har indsendt vores kommentarer til den nye plejeplan for Bagsværd Sø, og
deltaget i en workshop omkring et oplæg til en ny plejeplan for Fedt- og Smørmosen.

-

Møde med Byrådet: Mødet afholdes i maj og vi vil forinden indsende spørgsmål omkring
lyskrydset ved Bagsværd gamle skole, der altid viser grønt, og også spørge om, hvem der
fører opsyn med de mange ofte tilgroede stier i kommunen, og hvem der skal vedligeholde
dem.

-

Delegeretmøde i Sammenslutningen af Grundejerforeninger. Vi deltog i mødet i marts, hvor
vores dirigent Dennis Holm-Pedersen indledte aftenen med et foredrag om de mange
juridiske problemer, der knytter sig til foreningers virke. F.eks. vigtigheden af ajourførte
vedtægter. Reglerne for kontingentforhold og udmeldelser, bestyrelsens ansvar, og
forsikringsforhold. Under mødet var der også et indlæg fra den folkevalgte repræsentant i
Nordvands bestyrelse. Han oplevede, at det var svært at vinde gehør i Nordvands ledelse.

-

Bagsværd Rocenter: Den omfattende plan for området er tilfredsstillende.

-

Vore huse: Sygdomsrisikoen ved gamle eternittage udforskes. Kommunen tilbyder et gratis
Energitjek af vore huse.

-

E-mail adresser. Mange adresser er modtaget, hvilket Formanden takkede for. Flere er meget
velkomne.

-

Sluttelig rettede bestyrelsen en tak til medlemmerne for opbakningen til foreningen og tak til
alle for fremmødet til Generalforsamlingen.

Spørgsmål til Beretningen:
- Trafiklyset ved Bagsværd Station fungerer uhensigtsmæssigt.
-

Støjdæmpende asfalt

-

Trafiklyset på Hovedgaden

-

Kurvej tunnel: der er løse trin m.m.

-

Generne ved de tilgroede stier kan mindskes, hvis husejerne klippede deres hække.

Ole Berner orienterede om Facebook
Beretningen blev derefter godkendt og lægges ud i sin fulde længde på foreningens hjemmeside
med en uddybning af de forskellige punkter.
Ad 3: Steen, kasserer, fremlagde regnskabet. Vi er 208 medlemmer, og vi kunne godt ønske flere,
men det er svært at hverve nye, selv om vi gør hvad vi kan. Der fremkom forslag til forskellige
tiltag. Spørgsmål til udgiften til bestyrelsesmøde. Steen fortalte, at der er kommet en julemiddag til,
hvilket der var bred opbakning til.
Regnskabet blev herefter godkendt.
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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: På valg var to bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Alle blev genvalgt.
Ad 8: Henning Hede blev genvalgt til Revisor. Som revisorsuppleant stillede Aksel Petersen sig til
rådighed og blev valgt.

Ad 9: Eventuelt
- Forslag til flere annoncer i bladet, f.eks. Aldershvile Planteskole.
- Forslag om at sætte klistermærker med vores logo, f.eks. på postkassen.
Herefter kunne dirigent Dennis Holm-Pedersen konstatere, at dagsorden var udtømt og erklærede
generalforsamlingen for slut kl. ca. 21:00.

Referat godkendt:
Dato:

Dennis Holm-Pedersen
Dirigent

Gudrun Westergaard
Referent

Hans-Chr. Gelf-Larsen
Formand
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