
 

  

 
 
 
 
                                                                            

GENERALFORSAMLINGEN  24. APRIL 2019 : 
 
Beretning siden sidste generalforsamling den  25 - 4 - 2018. 
 
AKTIVITETER:  Der er afholdt 10 bestyrelsesmøder, og 4 velbesøgte medlemsmøder: 
Den 6-6 et møde med emnet "VAND OG NATUR". Vi startede med en orientering og 
rundvisning på det nye og flotte Bagsværd Vandværk, og senere gik vi over til  Ellesumpen ved 
Bagsværd Sø, hvor biolog Knud Flensted fortalte om stedets planter og fugle. Der var også en 
orientering om vandkvaliteten og forholdene i søen ved Biolog Axel Frederik Møller. Det blev en 
interessant aften i smukt vejr. 
 
Den 28-11 hørte vi et foredrag af dr. scient. astronom, Erik Høg, med titlen "SOL-MÅNE-
PLANETER-STJERNER.  SORTE HULLER OG UNIVERSET". Mødesalen i Bagsværd 
Kirke var fuldt besat til dette spændende foredrag om de mange fantastiske himmelfænomener. 
Erik fortalte endvidere også om sine interessante personlige oplevelser omkring arbejdet som 
internationalt højt anerkendt videnskabsmand igennem en lang karriere.  Spørgelysten var stor. 
 
Vi besøgte "VESTFORBRÆNDINGEN" den 31-1 om aftenen.Værkets dygtige guide bragte 
os til foredragssalen hvor han fortalte om værkets opbygning og den komplicerede 
affaldsbearbejdning. Man genbruger utroligt meget, samtidig med at værket kan levere store 
mængder fjernvarme og strøm. Derefter blev vi vist rundt omkring, oppe og nede, på dette 
kæmpe store anlæg iført hjelme og sikkerhedsveste. En spændende og lærerig rundvisning. 
 
Ved generalforsamlingen sidste år sluttede aftenen med et foredrag om Gladsaxe Kommunes     
"Grønt IDÈ center " hvor miljøkonsulent Jesper Larsen fortale interessante ting om centrets 
hjælpemuligheder til borgerne omkring grønne initiativer. 
Vi minder om det kommende møde den  22. maj:  "Aftentur i en have ved Smørmosen".  
 
I aften slutter vi med et foredrag af ejendomsmægler RICCO CLAUSEN der vil orientere om 
hvad køberne synes om Bagsværd ,og salgsmuligheder og tendenserne i ejendomsmarkedet.    
 
To Nyhedsbreve er udsendt. Et i april og et i oktober. De fleste sendes nu som mail. Alle er 
velkomne til at sende indlæg eller foto til Gudrun, der er bladets redaktør. Steen har stået for 
trykningen og udsendelsen af bladet. 
Hjemmesiden fungere fint, og man kan læse om mange aktuelle emner der. Den indeholder også 
et stort arkiv materiale, bl.a. alle tidligere Nyhedsbreve. Ole står for hjemmesiden og også 
Facebook-gruppen, men her er der ikke så livlig aktivitet, men det kan komme. 
 
BY-OG LOKALPLANLÆGNNG :      Vi har indsendt et høringssvar til Vejdirektoratet til       
"Støjhandlingsplan for statens veje 2018 - 2023" . For Bagsværds vedkommende drejer det 
sig om Ring 4 og Skovbrynetbroen på Hillerødmotorvejen. Vi har igen påpeget at der skal 
også opsættes støjskærm på sydsiden af broen. På Ring 4 ønsker vi at der også lægges 
støjdæmpende asfalt på det stykket imellem Sortemosevej og "AB"-lyskrydset. På den øvrige del 
af Ring 4 er der lagt ny asfalt fra Lyngby til Frederikssundsvej. 
Byggeriet af Bagsværd Bypark følger vi fortsat med stor interesse, og er ved at udarbejde et 
høringssvar omkring Aslaksvej 2-6  hvor der påtænkes opført et fitnesscenter og hotel. 
Vi følger i  øvrigt løbende med i dagsordener og referater fra Byrådet og 6 relevante udvalg.  
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TRAFIKFORHOLD :   Vi har indsendt et forslag til kommunen  
om regulering af trafikforholdene på Bondehavevej, efter en 
medlemshenvendelse omkring generende trafik på vejen. Der er nu  
næsten 1 år efter ikke kommet et svar til trods for at vi har rykket.  
Hører vi fortsat ikke noget, vil vi bede om et møde med forvaltningen. 
 
REKREATIVE OMRÅDER OG MILJØ :    Vi har fulgt udviklingen omkring 
Rostadionprojektet. Vi har forståelse for at der skal findes en balance imellem fortsat at kunne 
dyrke den traditionsrige rosport på søen med tilknyttede afviklinger af internationale rostævner, 
men samtidig også værne om søens  herlighedsværdier og rekreative muligheder. 
Vi har igen rykket Vejdirektoratet for oprydning på brakmarken ved "A.B". 
 
MØDER MED KOMMUNEN OG ANDRE FORENINGER :    Den 18. marts deltog vi igen 
i år i den årlige arbejdsmiddag med Byrådet, sammen med  31 andre store og små 
grundejerforeninger (vi er den næststørste). Borgmester Trine Græse bød velkommen i 
byrådssalen og præsenterede de mange fremmødte byrådsmedlemmer og bød derpå ind til buffet.  
Efter spisningen hørte vi på et foredrag om digital infrastruktur i kommunen. Derpå hørte vi 
om den nye bioaffaldsordning der opstartes 1. maj. 
Det sidste foredrag orienterede om det omfangsrige byggearbejde omkring letbanen. 
Aftenen sluttede med kaffe ved små borde hvor de forskellige byrådsmedlemmer havde sat sig. 
Vi debatterede livligt og bredt  med dem og de fik mange input med hjem. 
 
Forinden mødet kunne foreningerne indsende spørgsmål til besvarelse i forvaltningen. 
Der indkom ca. 20  og vi stillede 5 spørgsmål som i kort version lyder : 1.- Vil anlægsudgifterne 
til letbanen medføre højere ejendomsskatter ?   2.- Kan bus-slusen på Krogshøjvej  nedlægges 
m.h.p. at mindske trafikkøerne.  3.-Vil der komme fjernvarme til Bagsværd ?. Svar: Nej til alle 3. 
4.- Vi foreslog en forbedring af kommunens hjemmeside. Svar: Ja- Det sker i år.  5.- Er der krav 
til det vejsalt vi bruger ?  Svar: Generelt nej. Der vil komme et nyt og forbedret glatføreregulativ. 
På vores hjemmeside kan man læse vores uforkortede spørgsmål og kommunens ditto svar. 
 
Vi er aktive i "Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe" der rummer 31 større 
og små foreninger. Hans-Chr. er nu kommet ind i bestyrelsen. Foreningen interesserer sig aktuelt 
meget for trafikstøjproblemerne. Endvidere for udviklingen omkring letbanen, og derudover de 
problemer der er opstået for de grundejere der har private veje som kommunen nu ikke længere 
må servicere. Foreningen er et godt fælles talerør overfor Byrådet. 
Vi har nu også sæde i "Det grønne råd" . Rådet har 14 medlemmer. 2 fra byrådet og 10 fra 
forskellige naturforeninger og 2 fra "Sammenslutningen" hvor Hans-Chr. pludseligt måtte træde 
til efter en tilbagetræden af en anden forenings repræsentant. Rådet mødes 3 gange årligt og er et 
forum for ideer omkring en grøn udvikling i kommunen. 
 
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.  
 
Bestyrelsen retter en særlig og stor tak til Steen for det store arbejde du har udført igennem 
mange år for foreningen som kasserer og tak for husly i jeres køkken til alle bestyrelsesmøderne. 
Administrationen i Håndværkerforeningen tager nu alt for meget af din tid, hvorfor du nu 
desværre må forlade bestyrelsen.   
 
Tak for jeres opmærksomhed, og anbefal gerne foreningen til naboerne.  Rigtig  god sommer .  
 
P.b.v.     Hans-Chr. Gelf-Larsen  .   Formand.                                                               s.2    20.4.19 hc 
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