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Kære medlemmer April 2019 

 

Velkommen til vores Nyhedsbrev fra din Grundejerforening.  

Bladet indeholder mange artikler om bl.a. vores dialog med 
Kommunen, om sager af interesse for grundejere, en invitation 
til et forårsmedlemsmøde og meget mere. God fornøjelse! 

Vi starter med indkaldelse til Generalforsamlingen, som vi håber 
mange vil deltage i. 

 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Onsdag den 24. april 2019 kl. 18:30-21:00 

På Skovbrynet Skole, Værebrovej 156, i kantinen. Kantinen 
ligger i den bagerste del af bygningen. Indgang kan ske fra 
begge sider af bygningen. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlin-
gen, og skal fremsendes til formanden – pr. post eller mail 
ah37@post.tele.dk  

Vi starter aftenen med at stille sulten med nogle stykker smør-
rebrød. Af hensyn til traktementet vil vi bede om tilmelding se-
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nest 16/4 til  ole.berner@gmail.com eller telefon 4017 3631 til 
formanden. 

Under dagsordenen vil der være kaffe og te. 

 

Dagsorden vil være: 

1. Valg af dirigent. 

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

3. Kassereren uddeler og fremlægger det reviderede regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent.  

5. Indkomne forslag.  

6. Valg af formand - Formanden vælges for et år ad gangen. 
Bestyrelsen indstiller den nuværende formand, Hans-Christian 
Gelf-Larsen til formandsposten. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.  

Der vil på generalforsamlingen være mulighed for at melde sig 
som interesseret i en plads i bestyrelsen. 

Af bestyrelsens i alt 4 medlemmer er 2 på valg hvert år - i år er 
det Ole Berner og Steen Andersen. Ole genopstiller, mens 
Steen ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
Bestyrelsens suppleanter er på valg hvert år. Jørgen Nielsen og 
Christian Pedersen er begge villige til genvalg.  

8. Valg af revisor og suppleant.  

9. Eventuelt. 
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KASSERER  SØGES 

Desværre har vores mangeårige kasserer Steen Andersen måt-
te meddele, at han nu stopper som bestyrelsesmedlem og kas-
serer pga. øgede administrative opgaver i andre organisationer. 

Da ingen af de siddende bestyrelsesmedlemmer eller supplean-
ter aktuelt har kapacitet til at overtage posten, håber vi hermed 
at kunne appellere til, at et af vores foreningsmedlemmer vil på-
tage sig arbejdet og en indvælgelse i bestyrelsen. 

Tidsforbruget til arbejdet er max. 1 time om ugen, og det er helt 
ukompliceret via et simpelt regnskabsprogram og PBS, og hvis 
et andet regnskabsprogram eller princip ønskes bliver det natur-
ligvis indført.  

Arbejdet kræver ingen regnskabsmæssige forudsætninger, og 
Steen vil meget gerne hjælpe den nye kasserer i gang. 

Vi har et rigtigt godt og hyggeligt samvær ved bestyrelsesmø-
derne, der indledes med at spise 2-3 stk. smørrebrød til en øl 
eller vand. 

Interesserede er velkommen til at ringe til undertegnede 
(40173631) - eller Steen (40593184) til en orientering.                                                                                                                 

 

Umiddelbart efter Generalforsamlingen kommer ejendoms-
mægler  RICCO  CLAUSEN, som vil  orientere om: 

    Salgsmulighederne for Huse i Bagsværd 

- Hvad synes køberne om Bagsværd? 
- Gør din bolig klar til salg 
- Hvor er markedet på vej hen ? 

Ricco Clausen har mange års erfaring om-
kring formidling af ejendomshandler i Gladsa-
xe og kan derfor komme med gode generelle 
råd omkring mulighederne for et opnå et for-
nuftigt salg af en ejendom i Bagsværd. 

Indlægget lægger op til en bred dialog omkring hussalg i vores 
område.                                                                                  HC 
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INDBYDELSE TIL MEDLEMSMØDE 

Aftentur i en Have ved Smørmosen 

Onsdag den 22. maj kl. 19.00 

Have med Biavl og en spændende udformning.  
Mange planter og et rigt fugleliv bl.a. med ugler 

Denne aften vil civilinge-
niør, Ph.d., Ib M. Tolstrup 
vise rundt i sin spænden-
de have. Efter en lang og 
travl karriere som direktør 
i telebranchen, har Ib nu 
endelig fået tid til rigtig 
fuldt ud at kunne dyrke sin 
mangeårige haveinteres-
se. 

Vi skal sammen med Ib 
("Bi-Ib")  opleve havens 
mange planter og dens 
spændende udformning, 
og vi skal også høre Ib 
fortælle om sine bier (med 
smagsprøver af honning) 
og få gode råd om, hvor-
dan man kommer i gang 
som biavler. Vi skal end-
videre iagttage de mange 

fugle - bl.a. ugler forhåbentlig -  som sidder i træerne. Haven 
nyder godt af at grænse lige op til den store og dejlige Smør- og 
Fedtmose, som nok er lidt ukendt for flere af beboerne i vores 
bydel. 

Hvis vejret tillader det vil vi efter besøget i Ib's have gå en 
GUIDET TUR på ca. 15 min i den smukke mose over til  
FUGLETÅRNET  hvorfra vi  under vejledning af "fuglekigger" 
Bjarne Mogensen vil iagttage fuglelivet i den smukke sø. 

Husk passende påklædning og kikkert.  
Hunde må ikke medtages 

Vi mødes på fortovet på FRØSTJERNEVEJ  28,  kl. 19.00 
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Tilmelding til Ole Berner:  ole.berner@gmail.com  4444 5959      
senest  12. maj. 

Familiemedlemmer - gerne også børnebørn - er velkomne, og 
deltagelse er gratis. 

Husk at anføre telefonnummer i tilfælde af evt. aflysning pga. 
meget dårligt vejr. 

Desværre er der af praktiske grunde kun mulighed for, at 30 
voksne kan deltage, og et traktement kan vi desværre heller ik-
ke byde på denne aften.                                             HC         
 

ÅRSMØDET MED  BYRÅDET 

Bestyrelsen deltog igen i år i grundejerforeningernes årlige mø-
de med byrådsmedlemmerne. 

Den 18.marts kl. 18 mødtes 31 større og mindre grundejerfor-
eninger i Byrådssalen, hvor borgmester Trine Græse atter bød 
velkommen og præsenterede de mange fremmødte byråds-
medlemmer og orienterede om aftenens program. 

I år ønskede Byrådet som det første emne at orientere om ud-
viklingen omkring den digitale infrastruktur i kommunen.  

To specialister fra Energistyrelsen kunne glæde deltagerne 
med, at i vores kommune er der tilgang til rigtig god og hurtig 
dækning overalt. Man må selv finde frem til gode tilbud hos de 
forskellige udbydere, f.eks. gennem Styrelsens :  tjekditnet.dk. 
Mange brugere ville have gavn af mobilt bredbånd frem for ka-
belforbindelser. 

Derefter  blev vi orienteret om den nye ordning med indsamling 
af mad- og bioaffald, der starter 1. maj. Nye containere skal 
opstilles, og en særlig madspand til køkkenet vil blive udleveret. 

Kommunen håber på at man kan komme op på at indsamle 
58% af madaffaldet årligt fremover, mod de nuværende 32%. 
Materialet vil blive brugt til bl.a. at lave gas og gødning.  Man 
kan læse om de nye tiltag på:   gladsaxe.dk/affald. 

Efter en lettere aftenbuffet, fortsatte deltagerne mødet i byråds-
salen med at blive orienteret om anlægsprojektet af den kom-
mende Letbane.  

mailto:ole.berner@gmail.com
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Teamlederen  for Vej- og Trafik måtte medgive, at byggearbej-
det vil blive omfattende i 6 år. Eksempelvis skal 54 forskellige 
"ejere" (firmaer m.m.) af "ledninger" i jorden - f.eks. vandrør,  
elledninger, telefonkabler, gasledninger og kloaker m.m., flytte 
disse ledninger, da de ikke må ligge under togskinnerne.  

På  hele den lange strækning vil der blive arbejdet samtidigt. 
Man vil ikke opdele projektet i sektioner. Betydelige trafikale 
problemer vil opstå, hvorfor man dagligt vil give trafikinformatio-
ner i medierne og på GPS. 

Der er nedsat et lokalt Opgaveudvalg bestående af nogle poli-
tikere, fagfolk ,virksomheder og borgere, der løbende skal følge 
arbejdet i kommunen og give ideer til byrådet om evt. korrektio-
ner i ’sporvognsprojektet’. 

Som afslutning på aftenen gik vi ud i forhallen og indtog kaffen 
rundt omkring ved 8 små borde, hvor der på en seddel var 
skrevet et aktuelt emne (f.eks. støj, parkering, m.m.) som vi 
gruppevis skulle debattere sammen med nogle udvalgte 
byrådsmedlemmer. Debatten var livlig og politikerne noterede 
flittigt grundejernes mange kommentarer. 

Borgmesteren kunne afslutte et udbytterigt møde for både 
grundejerne og byrådsmedlemmerne.   
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VORES 5  SPØRGSMÅL  TIL  BYRÅDET 

Kommunen opfordrer Grundejerforeningerne, inden det årlige 
møde med Byrådet i marts måned, til at indsende deres 
spørgsmål omkring evt. generelle - eller lokale problemer. For-
valtningerne offentliggør så efter nogle uger spørgsmålene og 
svarene i en samlet publikation, der bliver lagt på kommunens 
hjemmeside:                                                     
www.gladsaxe.dk/grundejerforeningsmoede  

Vi ønskede i år svar på 5 spørgsmål (anført forkortet her, 
med svarene nederst): 

1.  Vil anlægsudgifterne til Letbanen og det senere forventede 
driftsunderskud medføre en stigning i ejendomsskatter og 
grundskyld? 

2.   Omkring busslusen på Krogshøjvej foreslår vi, at den ned-
lægges permanent, da det klart vil lette trafikken til NOVO og 
den nye bebyggelse i Bagsværd Bypark. Endvidere vil det afla-
ste trafikforholdene omkring vejene nær ved Bagsværd Torv. 

3.   Mulighederne for fjernvarmetilslutning?  Hvordan er fjern-
varmeorganisationen opbygget?  Hvem bestemmer tariffer og 
tilslutningsplaner? 

4.   Er der planer om at forbedre kommunens dårligt fungerende 
hjemmeside? 

5.   Hvilke krav om miljøvenlighed er der til det "salt", som vi 
bruger på vores fortove o.l. i forbindelse med den obligatoriske 
glatførebekæmpelse? - de foreliggende retningslinjer er uklare. 
Kan kommunen formidle stor-indkøb og videresalg af det lidt dy-
re men mere miljøvenlige "salt"? 

Essensen af svarene fra forvaltningen er : 

Til 1.   Nej. Kun de ejendomme, der ligger tæt på stationerne 
kan forvente at stige relativt meget i ejendomsvurderingen, og 
dermed få øget udgift til grundskyld. 

Til 2.   Busslusen vil ikke blive nedlagt, da det vil medføre en af-
ledt og øget trafik på de nærliggende fredelige villaveje. 

Til 3.    "Vestforbrændingsværket" forsyner Bagsværd/ Værebro 
med fjernvarme, og den øvrige del af kommunen forsynes af 
"Gladsaxe Fjernvarme" der køber fjernvarme fra  "Centralkom-

http://www.gladsaxe.dk/grundejerforeningsmoede
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munernes Transmissionsselskab", der bl.a. forsynes fra Aved-
øreværket og elværker. 

Varmetaksterne fastsættes af varmeselskabernes bestyrelser 
efter et "hvile-i-sig-selv" princip. Statens "Forsyningstilsyn" 
overvåger taksterne.  

Forinden den gunstige fjernvarme vil blive tilbudt de brugere, 
som efterspørger det, beregner kommunen, om det så er sam-
fundsøkonomisk optimalt. Beklageligvis finder kommunen, at 
det er det ikke i vores almindelige villaområder - i mange år 
fremover.  

Til 4.   Ja, hjemmesiden vil blive ombygget i år . Der er fundet 
en ny leverandør. 

Til 5.   Kommunen stiller ikke krav til det "vejsalt" vi bruger i ha-
ven og på fortov. Kun i områder med vandnedsivning eller ud-
ledning til søer vil borgerne få besked om at bruge særligt mil-
jøvenligt "vejsalt". Kommunen kan ikke formidle mængderabat 
ved indkøb af miljøvenligt vejsalt til borgerne. 

På foranledning af spørgsmålet vil der nu blive udarbejdet et 
opdateret glatføreregulativ. 

Kommunens fulde besvarelse af spørgsmålene kan læses 
på ovennævnte site eller på vores egen hjemmeside. 
                                                                                       HC 
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SOL-MÅNE-PLANETER-STJERNER 
Sorte Huller og Universet – Referat fra medlemsmøde 

Aftenforedraget den 28. november ved vores medlem ERIK 
HØG, Dr.Scient. astronom, emeritus, Niels Bohr Instituttet var 
yderst interessant at overvære. 

Erik fortalte levende og meget pædagogisk om de mange fan-
tastiske fænomener i himmelrummet, som videnskaben efter-
hånden har kunnet løfte sløret omkring. 

Derudover fortalte Erik også om de mange spændende person-
lige oplevelser, som han har haft i sit lange internationale arbej-
de som en højt anerkendt astronom. Han har bl.a. udviklet nye 
målemetoder til bestemmelse af stjernernes positioner og af-
stande. Derudover har Erik været med til at designe tre meget 
vigtige satellitter. 

Rigtig mange medlemmer deltog i mødet, og spørgelysten var 
stor, ja endog også i den hyggelige kaffepause. 

Aftenen i Kirkens mødesal gik alt for hurtigt, og på vejen hjem 
kunne man ikke lade være med at se op i nattehimlen og blive 
imponeret.  

                                                                                          HC 
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BESØGET PÅ VESTFORBRÆNDINGEN 

Torsdag den 31/1 blev der afholdt medlemsbesøg på Vestfor-
brændingen i Ejby. 27 medlemmer var mødt op til foredrag og 
rundvisning. I det ”gamle kedelrum” blev vi informeret om affal-
dets historie og forvandling fra et ildelugtende problem til nuti-
dens ”ressource”. Vestforbrændingen er ejet af 19 kommuner, 
deriblandt Gladsaxe, og er Danmarks største forbrændingsan-
læg med en kapacitet på 70 tons i timen. Varmen fra de 2 store 
Vølund ovne omsættes til elektricitet via 350°C højtryksdamp,  
der driver en turbine. Restvarmen bliver sendt ud i fjernvarme-
nettet. Genanvendelse spiller dog en større og større rolle og 
ca. 62% af husholdningsaffaldet genbruges, men oparbejdes 
ikke af Vestforbrændingen, der kun står for indsamling og ad-
ministration – i alt ca. 350 medarbejdere er beskæftiget på an-
lægget. En del af det indsamlede genbrugsaffald sendes videre 
i Europa, eksempelvis plastik til Tyskland og aluminium til Sve-
rige. På den anden side kommer der affald til forbrænding fra 
udlandet.  

Selve rundvisningen begyndte med indlevering af affaldet; en 
skraldebil hvert andet minut tømmes i affaldssiloen. Her sørger 
3 store computerstyrede grabbe for at fodre ovnen med portio-
ner af affald på hver 5 tons. Ovnene i sig selv er store som eta-
geejendomme og styret fra kontrolrummet. Ovnene brænder 
uafbrudt og lukkes kun ned for at blive renset for eksempelvis 
aluminium, der stopper ristene til – husk at det skal til genbrug! 
Det koster godt en million om dagen, når ilden er slukket – og 
en 8-10 tons olie at få tændt op igen. Røgen fra forbrændingen 
renses grundigt, før den sendes ud mod Sverige af den impone-
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rende skorsten. Slaggerne sendes til Amager og renses for me-
talrester, før de ender som vejfyld. Taget i betragtning, at vi var 
omgivet af skrald, var det bemærkelsesværdigt, at der stort set 
ikke lugtede. Et spændende besøg sluttede, og vi gør nok alle 
en ekstra indsats for at sortere affaldet korrekt – det betaler sig 
på mange måder.                                                          CP 
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INDEFRYSNING AF GRUNDSKYLDEN 

Nogle boligejere vil de kommende år ophobe en skattegæld, 
som ikke kan betales, før et nyt boligskattesystem træder i kraft. 
Få overblikket over ordningen her: 

Er du boligejer, har du måske for nylig modtaget et brev om, at 
du over de kommende år optager et lån hos kommunen til at 
betale for en stigning i din grundskyld. I brevet står der samtidig, 
at stigningen i grundskyld er indefrosset, og at lånet derfor ikke 
kan indfries før tidligst i 2021, hvor det nye boligskattesystem 
træder i kraft. Lånet er rente- og gebyrfrit og derfor ikke en eks-
tra omkostning for de boligejere, der er tvunget til at tage det.  

Men ikke desto mindre har brevet skabt både vrede og ikke 
mindst forvirring blandt en del af modtagerne. Nogle boligejere 
har kontaktet Skatteministeriet, andre deres lokale medier. For 
hvad betyder det egentlig, at du pludselig skylder kommunen 
penge - og hvad har du af muligheder, hvis du ikke ønsker at 
sidde i gæld? 

Claus Houmann, kontorchef i Skatteministeriet, forklarer inde-
frysningsordningen således til DET GRØNNE OMRÅDE, hvor-
fra vi citerer: 

1) Hvorfor bliver min grundskyldstigning indefrosset? 

- Muligheden for at indefryse stigningen i grundskylden er ment 
som et tilbud til de borgere, der ikke ønsker at betale stignin-
gen, før de har flere penge mellem hænderne. 

- Formålet er grundlæggende bare at skærme borgerne for at 
skulle have pengene op af lommen, før de har solgt deres bolig. 
Den ordning findes allerede for pensionister, men bliver efter 
politisk ønske nu bredt ud til at gælde alle boligejere, der bliver 
ramt af stigninger i grundskylden. 

- Det er vores helt klare indtryk, at rigtig mange danskere er in-
teresserede i denne mulighed.  

2) Hvorfor kan jeg ikke få lov at indfri min gæld? 

- I perioden 2018-2020 er det ikke muligt at undgå indefrysning 
af stigninger i grundskylden. Du kan med andre ord ikke slippe 
for at sidde i gæld, hvis din grundskyld stiger. Det er prisen for, 
at ordningen kunne indføres allerede fra i år, så de, der ikke 
ønsker at betale stigningerne i grundskylden med det samme, 
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får muligheden for at vente. Det har været et ønske fra politisk 
side.  

- IT-systemerne har ikke helt kunnet følge med og er derfor ikke 
nået at blive sat op til at man kan fravælge indefrysningen. Det 
sker først, når det nye boligskattesystem træder i kraft i 2021.  

- Vi kan godt sætte os ind i, at der hos nogle er en uvilje mod at 
stå i gæld til det offentlige, men det er vigtigt at understrege, at 
lånet er rentefrit indtil det tidspunkt, hvor man får mulighed for at 
indfri lånet. 

3) Hvor kan jeg se, hvad jeg skylder? 

- På din ejendomsskattebillet fra 2018 kan du se det beløb, der 
er blevet indefrosset i år – hvis din grundskyld vel at mærke er 
steget. Og hvis du ikke allerede har fået ejendomsskattebilletten 
fra 2019, så modtager du den snart og kan se din eventuelle 
grundskyldstigning og indefrysning for næste år derpå. 

Du kan altså lave en opsparing allerede nu, hvis du ønsker at 
betale ved kasse ét i 2021.  

4) Kan jeg fortsætte ordningen efter 2021? 

- Ja, hvis du vil undgå at skulle betale eventuelle stigninger i din 
grundskyld, før du står med flere penge mellem hænderne, kan 
du sagtens fortsætte indefrysningsordningen. Det er netop det, 
den er lavet til, og det sker automatisk, hvis du ikke foretager 
dig noget. Men hvis man gerne vil fortsætte, kommer der rente 
på lånet fra 2021. 

- Renten vil være et gennemsnit af de effektive renter på ude-
stående realkreditobligationer - både fastforrentede og flexlån - 
og vil, hvis renterne ikke ændrer sig væsentligt frem mod 2021, 
ligge på omkring én procent. 

5) Hvad sker der med pengene, hvis jeg sælger huset? 

- Planlægger du at sælge din bolig inden 2021, skal du betale 
den indefrosne grundskyld. Det gælder også ved salg efter 
2021, hvis du fortsætter ordningen. Så gør man rent bord. Det 
sker i forbindelse med, at huset overgår til en ny ejer, som na-
turligvis ikke skal overtage gælden. 

     OB 

  



 14 

STATUS PÅ PROJEKT BAGSVÆRD ROSTADION 

Dette spændende projekt er løbet ind i uventede problemer, 
idet Danmarks Naturfredningsforening, Gladsaxe Lokalforening 
ved formand Kurt Loftkjær, igen har klaget over byggeplanerne, 
selvom netop disse reviderede forslag på alle områder har taget 
hensyn til naturturen omkring søen og på mange punkter taget 
hensyn til de forskellige befolkningsgrupper, roerne, andre for-
eninger, der bruger søen, og ikke mindst til Gladsaxe Kommu-
nes krav om nye tiltag for indbyggerne, der gennem årene har 
benyttet områderne som udflugtsmål. 

Dansk Naturfredningsforening har med klagen bevirket, at Miljø- 
og Fødevareklagenævnet har meddelt opsættende virkning for 
de planer, der er udarbejdet af de involverede kommuner og de 
to Roforbund,  (Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano- og 
Kajakforbund).    

Der ses med stor interesse frem til en snarlig beslutning, som 
muliggør at projektet nu kan opstartes og gennemføres! 
                                                                                            JN 

 

VÆRDIFULD INFORMATION  
TIL GLADSAXE KOMMUNES BEBOERE 

Der findes et kort, hvor man kan finde mangfoldig information 
om Gladsaxe Kommune. Det indeholder mange rigtig gode op-
lysninger. 

https://webkort.gladsaxe.dk/spatialmap  

F.eks. er der indtegnet, hvor de forskellige grundejerforeninger 
ligger. Der vises også f.eks. gravearbejder. 

Måske kunne det være interessant, hvis man kunne tilmelde 
sig, hvis der f.eks. kommer gravearbejder på nogle af de veje, 
som har interesse for én? 

Når Kommunen nu har fået indtegnet hvor en given grundejer-
forening hører til, kunne man måske håbe på, at man også 
kunne tilmelde sig varsling om kommende gravearbejder i ens 
eget område? 

BGR vil tage en snak med Kommunen herom.                JN 

 

https://webkort.gladsaxe.dk/spatialmap
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AFFALDSORDNINGEN VIA EN APP 

Der findes en App ”Affaldsportal” til din telefon eller tablet, som 
er en meget nyttig App. Den giver dig alle oplysninger om 
kommende datoer for  afhentning af dagrenovation, papir, plast, 
glas, metal, storskrald og haveaffald på din adresse. 

Ved at hente og installere den fra henholdsvis Google Play eller 
AppStore bliver du orienteret om at sætte dine forskellige kas-
ser og storskrald frem til fortovskanten på rette dato.  

Du bliver også orienteret om ændringer af afhentningsdatoer, 
således at du kan undgå at have dine kasser stående ude ved 
fortovet til ingen nytte. 

      OB 
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"SCHLÜTER  RUGBRØD "  - et lokalt mysterium 

Ved et indkøb i UNIK smørrebrødsforretning i Bagsværd så vi 
denne plakat. Vi kunne ikke huske noget om dette brød, og in-
dehaverne af forretningen, Addi og Lea, kendte det heller ikke. 
Plakatsamleren, der har foræret plakaten til forretningen vidste 
intet. Ej heller Google.   

Mange kunder har spurgt til plakaten gennem årene, men ingen 
kan huske noget om brødet. Alle kan huske, at Poul Schlüter 
har boet i Bagsværd, men om der er relationer synes usandsyn-
ligt. Fotoet er nok fra 50-erne 

Hvis der er medlemmer, der kan GIVE OPLYSNINGER vil in-
dehaverne blive glade - så send en mail til Nyhedsbrevet:   
ah37@post.tele.dk   så lader vi det gå videre.                    HC     

mailto:ah37@post.tele.dk
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FREMTIDEN  ER TÆT PÅ  -   i Lyngby! 

Fremtidens supercomputer -kvantecomputeren- har man efter-
hånden hørt lidt om. 

Den vil få en enorm hurtighed og kapacitet og vil revolutionere 
alt kompliceret  beregningsarbejde. Dens evner er baseret på 

specielle kvanteforhold i 
atomkernerne, som  på 
samme tid kan bringes i 
mange digitalt brugbare 
stadier, således at " 0" 
og "1" kan bruges på 
flere måder samtidig.  

Nogle få kendte firmaer 
og laboratorier har byg-
get fungerende for-
søgsmodeller. Også 
Microsoft har i længere 
tid arbejdet på sagen, 
og i deres nye hoved-
sæde i Lyngby - lige 
overfor Lyngby Storcen-
ter -, kan man nu stå 
udenfor i deres nye og 
belærende "Quantum-
park" og kigge ind på 

fremtidens computer inde i laboratoriet - hvor i øvrigt selve  den 
meget krystalrene chip ikke er særligt stor -, men det er nedkø-
lingsapparatet! 

Kig derover og oplev lidt om fremtiden næste gang du er i nær-
heden.                                                                         HC   
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HJÆLP  FORENINGEN MED AT FÅ FLERE MEDLEMMER 

Grundejerforeninger, kunstforeninger og andre frivillige interes-
seforeninger, har i mange år haft svært ved at at bevare deres 
medlemstal. 

Vi må erkende at vi også har dette problem. 

Bestyrelsen arbejder ufortrødent på at bevare en levende og 
engageret forening og vores medlemstal er da også ret stabilt 
dog med en vigende tendens – derfor ville vi så gerne have fle-
re medlemmer. 

Må vi venligst opfordre dig til at hjælpe din forening med at an-
befale os til dine naboer, venner eller nytilflyttere. 

Få deres navne og adresser evt. telefonnumre og meddel det til 
vores kasserer (se bagerst i bladet), eller henvis til vores hjem-
meside www.bagsværd.dk. De vil så blive kontaktet. 

Interesserede er også velkomne til at ringe til formanden 
40173631 eller andre bestyrelsesmedlemmer, og vi kommer så 
gerne på besøg til en snak.    

                                      HC 

  

http://www.bagsværd.dk/
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Alle fotos er egne optagelser  

 

KONTAKT BESTYRELSEN 

Medlemmer af foreningen er altid velkomne til at kontakte be-
styrelsen for at gøre opmærksom på sager, som foreningen 
burde tage op. Bestyrelsen kan foruden telefon og fodpost nås 
med e-mail gennem hjemmesiden  www.bagsværd.dk  

Indmelding i foreningen foregår via vores hjemmeside. 

 

 

Post: Navn, adresse, e-mail Telefon 

Formand HC Hans-Christian Gelf-Larsen 

Krogmosevej 37, 2880 Bagsværd 

ah37@post.tele.dk 

4017 3631 

Best. medlem OB Ole Berner  

Elmevænget 3B, 2880 Bagsværd 

ole.berner@gmail.com 

 4444 5959 

 

Best.medlem SA 

& Kasserer 

Steen Andersen 

Vadtoften 9, 2880 Bagsværd 

sam9@outlook.dk 

 4059 3184 

 

Best.medlem GW 

& Redaktør 

 

Gudrun Westergaard  

Skovsøen 26, 2880 Bagsværd   

gudrunvagn@paradis.dk  

 4444 0262 

 

Best.medlem TH Thorkild Harsløf 

Elmevænget 9, 2880 Bagsværd 

tharslf@gmail.com  

4498 4165 

Suppleant CP 

 

Christian Marcus Pedersen 

Laurentsvej 24, 2880 Bagsværd 

christian_mp@yahoo.dk  

2333 6398 

Suppleant JN Jørgen Nielsen 

Bagsværdvej 135, 2800 Kgs. Lyngby 

Lnkontor@mail.tele.dk  

4588 5322 

 

 

http://www.bagsværd.dk/
mailto:gudrunvagn@paradis.dk
mailto:christian_mp@yahoo.dk

