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Referat fra Generalforsamling i Bagsværd Grundejerforening  

den 27. april 2016 
 

Referent: Gudrun Westergaard     -    omkring 45-50 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: Tidligere formand for foreningen Pernille Dueholm 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:  

 

- Medlemsmøder: Den 3. juni 2015 blev der afholdt medlemsmøde med en Aftentur i 

Slotsparken, hvor Finn T. Sørensen fortalte om parken og historien om slottet. Bagefter var 

der Kegleturnering i den gamle Keglebane, hvor der blev budt på mad og drikke. 

Den 18. maj 2016 er der planlagt en tur med rundvisning på Bagsværd Fort. 

- Nyhedsbreve: Der er udsendt to Nyhedsbreve det sidste år. Hjemmesiden er desværre 

blevet hacket, men ventes snart op og køre igen. Facebook viser ikke stor aktivitet. Vi håber 

det øges. 

- By- og Lokalplanlægning: På baggrund af en dialog med vore medlemmer på Søvej har vi  

i samarbejde med Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe overfor Byrådet 

sendt en  protest mod den dispensation, der er givet til opførelse af et enfamiliehus med 2 

etager på Søvej, i strid med den gældende lokalplan. Protesten er desværre blevet negligeret. 
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Vi har desuden fulgt udviklingen omkring Bagsværd Bypark, Henriksgården og 

Bagsværdlund. 

- Trafikforhold: Vi har foreslået at nedlægge det evig-grønne lyssignal ved Bagsværd Gl. 

Skole. Vej og Park vil se på det, når Bagsværdlund er færdigbygget.  

Kommunen har lovet at tilse stier og passager for tilgroning, men det er endnu ikke sket.  

Vi arbejder fortsat med at få en støjskærm på vestsiden af broen over Hillerødmotorvejen. 

Vi har hjulpet beboerne på Østerhegn med en bedre dialog med kommunen i forbindelse 

med vejens totale renovering 

- Miljø og rekreative områder: Vi har indsendt høringssvar til plejeplanen for Bagsværd og 

Lyngby sø. Kommunen har bl.a. imødekommet vore forslag omkring beskæring  af siv, og 

etablering en græsslette nord for ruinen og undlade at skabe et vådområde syd for ruinen. 

Vi har kommenteret et nyt ordensreglement for Bagsværd Sø, hvor 8 af vore forslag er taget 

med i det nye reglement. 

- Møder med kommune og andre foreninger: Det årlige møde med Byrådet sammen med 

alle grundejerforeninger var sidste år ændret, således at en debat under mødet med Byrådet 

ikke længere er mulig. Vi har rejst kritik af denne nye mødeform. Næste møde er den 2. maj, 

hvor vi bl.a. har stillet spørgsmål i sagen om to-etagers huse.  

- Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe: Vores bestyrelsesmedlem Ole 

Berner er blevet medlem af bestyrelsen, som har fået ny formand, Torben Sønnichsen, som 

er professionel vand- og miljøspecialist. Læs evt. Torbens indlæg i Nyhedsbrevet. 

- I forbindelse med medlemsmøder og andre anledninger opfordrede formanden til, at man 

indsender sin e-mail adresse til Steen (kasserer) 

- Sluttelig rettede bestyrelsen en tak til medlemmerne for opbakningen til foreningen og tak til 

alle for fremmødet til Generalforsamlingen. Desuden en tak til bestyrelsen for et godt stykke 

arbejde i det forløbne år. 

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 og gennemgik det omdelte regnskab. Vi er nu 200 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, bl.a. at gå rundt med hvervebreve og etablere en udlejning af værktøj.  

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: På valg var to bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Alle blev genvalgt. 
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Ad 8: Henning Hede blev genvalgt til Revisor. Ingen revisorsuppleant blev fundet. 

Ad 9: Eventuelt 

- Poul Søgaard fra Skovtoften orienterede om byggeriet på Skovtoften af et stort to-etagers 

hus. Lars Abel (medlem af kommunalbestyrelsen) støttede sagen, men er i mindretal. Han 

opfordrede desuden BGR til selv at indkalde politikere til et møde, det er den bedste måde at 

gøre det på. Samt at klage til Naturklagenævnet, men der er en frist på 6 måneder, som er 

overskredet. 

- Ole Berner orienterede om Sammenslutningen af Grundejerforeninger og debatmøder. 

- Ole Berner orienterede om den ødelagte hjemmeside 

- Et medlem ville gerne have hjælp til bump på Østerhegn. En anden beboer var imod dette. 

 

Herefter kunne dirigent Pernille Dueholm konstatere, at dagsorden var udtømt og erklærede 

generalforsamlingen for slut kl. ca. 21:40. 

 

Herefter var der filmfremvisning om det gamle industrikvarter ved Vadstrupvej ved Frank Paulsen. 

 

 

                                                 

Referat godkendt: 

 

Dato: 

 

 

 

Pernille Dueholm Gudrun Westergaard Hans-Chr. Gelf-Larsen                   

Dirigent Referent Formand 

 


