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Referat fra Generalforsamling i Bagsværd Grundejerforening  

den 25. april 2018 
 

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 uddeler og 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: Pernille Dueholm, medlem af foreningen, 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 sig med siden sidste generalforsamling. . Den skriftlige årsberetning lå uddelt på 

bordene. 

 

Bestyrelsesmøder: 9 møder afholdt. 

Medlemsmøder: 1) Slangerupbanen – gennem tiderne. 2) Besøg på Villum Window Collection 

og 3) Foredrag af arkitekt Jan Utzon i Bagsværd Kirke. 4) Efter generalforsamlingen sidste år  

var der et foredrag om det effektive alarmsystem " Næralarm". 

Nyhedsbreve: 2 Nyhedsbreve er udsendt. Et i oktober og et i april. Mange nu som mail. Alle er 

velkomne til at indsende indlæg og fotos til Gudrun, der er bladets redaktør. Steen sørger for 

trykningen og udsendelsen af bladet. 

Hjemmesiden fungerer fint. Ole administrerer hjemmesiden og  Facebook.  

By- og lokalplanlægning: Vores omfattende høringssvar til " Vores grønne Gladsaxe" og  

"Helhedsplanen for Bagsværd Bymidte "  er blevet indsendt til forvaltningen.  

Trafikforhold: Lyssignal omkring bymidten og rød midterstribe på Ring4. 
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Miljø og rekreative områder:  Vi følger udviklingen omkring Rostadion og Rocentret.     

Vores forslag til udnyttelse af  Brakmarken ved  AB er desværre ikke blevet imødekommet. 

Møder med kommune og andre foreninger:  Vi deltog i det årlige møde med Byrådet og  

havde forinden indsendt  4 spørgsmål, som vi ønskede at Forvaltningen skulle svare på. 

"Sammenslutningen af Grundejerforeninger  i Gladsaxe":  Orientering om vores aktiviteter 

i sammenslutningen. 

Nyt medlemsmøde:  Bestyrelsen  vil arrangere en tur den 6/6 kl. 19.00, med besøg på 

Bagsværd Vandværk og Ellesumpen.  Programmet udsendes pr. mail. 

Formanden sluttede sin beretning med at takke medlemmer og bestyrelsesmedlemmer for godt 

samarbejde. 

Spørgsmål til beretningen: 

- Jørgen Skovbæk anerkendte, at foreningen beskæftiger sig med fortætning i boligområder, og 

bevaring af P-pladser på Bagsværd Bytorv. 

 Formanden takkede for anerkendelsen. 

- Ole Ritter spurgte, om man ville arbejde for, at de grimme trækasser med beplantning ikke kom 

igen. 

 Formanden var enig. 

- Ellen Troelstrup var skuffet over BGR’s holdning til Rostadion og Rocenter, som hun er 

modstander af, på grund af de voldsomme indgreb i naturen, samt problemer med P-pladser. 

- Pernille Dueholm udtalte sig som medlem, og støttede ET og uddybede protesterne mod det 

nye rostadion. 

 Formanden sagde det var et kompliceret problem. Det er en balanceakt. Gladsaxe Kommune 

tilstræber kompromisser. Det er svært at have tilstrækkelig ekspertise til at dokumentere sagen. 

Beretningen blev godkendt og lægges ud i sin fulde længde på foreningens hjemmeside. Den 

rummer en  uddybning af de forskellige ovennævnte punkter.  

 

Ad 3: Steen, kasserer, fremlagde og gennemgik det omdelte regnskab. Regnskabet blev godkendt. 

- Erik Høgh spurgte, hvorfor formuen var så stor og foreslog nedsættelse af kontingentet. 

Forslaget kunne ikke behandles, og må indsendes til næste år. Næste års dagsorden skal 

indeholde det aktuelle kontingentbeløb. 

 

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. 
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Ad 7: På valg var to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Gudrun og Thorkild blev genvalgt 

som bestyrelsesmedlemmer. Jørgen og Christian blev genvalgt som suppleanter. 

 

Ad 8: Henning Hede blev genvalgt til Revisor. Ingen revisorsuppleant blev fundet. 

 

Ad 9: Eventuelt 
Steen fremlagde sin bekymring i forbindelse med den nye Persondataforordning. Det skal 

undersøges, hvad den  indebærer. 

 

 

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

generalforsamlingen for slut, og bestyrelsen takkede derpå dirigenten for den gode ledelse af mødet. 

 

Efter generalforsamlingen fortalte Jesper B. Larsen fra kommunens "GrøntIDEcenter" om 

centerets aktiviteter, bl.a. omkring de  miljø-og energiforanstaltninger man kan få hjælp til at 

gennemføre på sin ejendom. 

 

                                                 

Referat godkendt - Dato: 

 

 

 

 

 

Pernille Dueholm Gudrun Westergaard Hans-Chr. Gelf-Larsen                   

Dirigent Referent Formand 


