GENERALFORSAMLINGEN 26. APRIL 2017.
Beretning siden den sidste generalforsamling den 27-4-2016

Aktiviteter:
Afholdt: 9 bestyrelsesmøder. 2 Medlemsmøder :
Den 18. maj , "Aftentur ved Bagsværd Fort", hvor lokalhistoriker Ole Widahl Jensen, holdt et
interessant foredrag om fortet, og efterfølgende viste rundt ude og inde.
I mødet deltog også lederen af Filmarkivet Uffe Lomholt Madsen. Fortet husede Filmarkivet i
mange år, og medarbejderne havde også deres kontorer derinde.. Spændende at høre om
beskyttelsen af samtlige gamle danske film. En god aften i godt vejr.
Den 22. november afholdt vi medlemsmødet "Argentina og Tango", i Bagsværd Kirkes
hyggelige mødesal, hvor Finn T. Sørensen fortalte om sin passion for at danse tango i Buenos
Aires og sin glæde ved at rejse rundt i det smukke land. I pausen smagte vi 3 forskellige
argentinske vine, og fik også kaffe og kager. En hyggelig og udbytterig aften.
I aften slutter vi mødet med et indlæg fra firmaet "Næralarm" om deres nye sikringssystem.
Den 17. maj arrangerer vi foredrag om Slangerupbanen-gennem tiderne, og derefter er der
lille sjov kegleturnering på den gamle keglebane ved Slotspavillonen. Tilmeld nu hos Ole.
2 Nyhedsbreve er udsendt. Et i oktober og et i april. Mange nu som mail. Alle er velkomne til at
indsende indlæg og foto til Gudrun, der er bladets redaktør. Steen yder et stort arbejde omkring
trykningen og udsendelsen af bladet.
Hjemmesiden er nu igen fint fungerende efter det store hackernedbrud vi havde sidste forår. Ole
udarbejdede sammen med et professionelt firma en stor rekonstruktion. Ole administrerer
hjemmesiden og Facebook. Vi er på som åben gruppe, men der er ikke så stor aktivitet.
By- og lokalplanlægning:
Vi har ved flere lejligheder protesteret overfor kommunen imod at give dispensation fra
lokalplanerne til at opføre huse i 2 etager, hvor det i et lokalområde kun har været tilladt at bygge
med udnyttet tagetage i 1½ plan.
På grundejerforeningernes årlige møde med Byrådet i maj sidste år havde vi igen rejst problemet.
I november blev vi igen engageret i en ny lignende sag, da et af vore medlemmer var udsat for, at
en nabo ønskede dispensation til at tilbygge en 1ste sal med store vinduer, der ville give
indbliksgener. Vi indsendte en principiel protest mod igen at dispensere fra lokalplanen. Vi blev
efterfølgende inviteret til et møde på Rådhuset med parterne og forvaltningen. Forvaltningen
begrundede atter dispensationen med, at Byrådet ønsker, at der fremover kan bygges i mange
forskellige stilarter, og altså ikke blot traditionelt 1½ plans huse. Forvaltningen gav
byggetilladelsen efter små justeringer i tegningerne.
Vi har for nyligt indsendt Høringssvar til "Forslag til Kommuneplan 2017". Planen lægger
de overordnede rammer for de kommende 12 år. Det er en stor plan, og vi har kommenteret den
på en række punkter bl.a. omkring bymiljøer (Bagsværd Bypark), klimatilpasning, bymidtens
udvikling, støj, trafik og parkering. Især er vi modstandere af Byrådets planer om en fortætning
med huse i villaområderne hvor det f.eks. vil blive tilladt at bygge dobbelthuse, to-familiehuse
og huse i 2 etager på grunde ned til 1000 kvm. Huse på 250 kvm. kan opdeles til 2 familieboliger.
Vores protest er på linje med protesten fra "Sammenslutningen af Grundejerforeninger i
Gladsaxe", og de protester, der er indsendt fra lokale underskriftindsamlinger og facebookopslag.
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Side 2.
Vi har gjort opmærksom på, at Aldershvile- og Regattakvarteret er anerkendt som
bevaringsværdige bymiljøer. Kommunen kan derfor umiddelbart ikke åbne for fortætning der.
Vi følger interesseret udviklingen omkring Bagsværd Bypark og Bagsværdlund.
Trafikforhold: Det næsten altid grønne lyssignal på Bagsværd Hovedgade udfor gamle
Bagsværd Skole - nu Bagsværdlund - bliver nu fjernet. Vi havde rettet henvendelse til Vej-og
Park afd. og Byrådet for at få det fjernet, men de tøvede, indtil bygherren for Bagsværdlund
ønskede det fjernet, da det stod i vejen for tømning af skraldespande.
Byafdelingen forespurgte, om vi havde indsigelse imod at opsætte lys på Kurstien (den lange
sti, der går imellem Skovalleen ved Nydammen og Slotspaken ved børneinstitutionen). Vi
synes, det er en god idé. Nu indkaldes der nabohøringer, og der kan så komme lys til efteråret.
Miljø og rekreative områder: Vi følger "Projekt Vision Bagsværd Sø", hvor kommunen
og nogle store fonde har bevilget 90 mio. kr. til modernisering af rocenter og stadion.
Arkitektkonkurrencen er nu afgjort, og der vil opstå et meget imponerende rosportområde, men
også med rige muligheder for rekreative udfoldelser. Kommunens forslag til offentlig adgang til
dommertårnet har vi advaret imod. Det er ikke tilladt i.h.t. de internationale robestemmelser.
World Masters fra 4. september: Bestyrelsens rosportsfolk fulgte tæt det store stævne med
2832 roere (27 – 91 år). Det skabte et stort pres på kvarteret, men alt gik tilfredsstillende og
deltagerne var begejstrede. Komiteen har udsendt en varm tak for beboernes samarbejdsvilje.
Vi har igen måttet rykke for svar vedr. Brakmarken ved A.B. Vi vil igen gøre indsigelse mod
støjgenerne fra motorvejen over Skovbrynet Station.
Møder med kommunen og andre foreninger: Vi deltog i den årlige middag på Rådhuset i
maj sidste år. Vi var ca. 30 -( store og små)- grundejerforeninger. Mødets tema var Grønne
Forhaver og parkering på vejene. Efter nogle foredrag var der diskussion i grupper.
Traditionen tro kunne man inden mødet indsende spørgsmål til kommunen. Vi havde fremført
vores modstand mod dispensationer til at bygge i 2 etager. Svaret var som ventet. Vi spurgte
også om, hvad man stiller op med store uklippede hække på fortovene. Svaret var, at det blot skal
meldes til Vej-Park, så vil en tilsynsmand tage affære.
Til dette års middag - i mandags - havde vi stillet spørgsmål om, hvor længe et parcelhusbyggeri
kan vare ved, da det jo ofte generer omgivelserne. Svaret var, at der er ingen tidsbegrænsning.
Det skal være påbegyndt senest 1 år efter byggetilladelsen er givet, og der er ret strikse regler for
gener på vejen.
Vi havde også fremført, at offentligheden ikke må have adgang til det nye dommertårn, der skal
opføres på rostadion. Svaret var, at man har indledt en dialog med rosporten for at sikre, at
dommerfunktionen kan foregå uforstyrret.
I "Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe" er Ole vores repræsentant i
bestyrelsen, og han har været en stor støtte for den nye formand Torben Sønnichsen i hans
arbejde med at få skabt aktivitet i bestyrelsen, og med de nye bestyrelsesmedlemmer lysner det
nu. Torben er vand- og miljøspecialist og har bl.a. skrevet et indlæg til "Nyhedsbrevet".
Jeg vil slutte med at takke medlemmerne for opbakningen til vores forening, og det fine
fremmøde ved arrangementerne. Også tak til bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne - der jo
også deltager i bestyrelsesmøderne - for det store og engagerede arbejde I har udført.

På bestyrelsens vegne
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