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Referat fra Generalforsamling i Bagsværd Grundejerforening  

den 24. april 2019 
 

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 beskæfti-

get sig med siden sidste generalforsamling.  Den skriftlige årsberetning lå uddelt på bordene. 

 

Aktiviteter: 

Bestyrelsesmøder: 10 møder afholdt. 

Medlemsmøder: Der er afholdt 4 medlemsmøder: -1) 6. juni ”Vand og Natur” med besøg på 

Bagsværd Vandværk og senere tur ved Ellesumpen og Bagsværd Sø, hvor guider fortalte om na-

turen. - 2) 28. november møde om Astronomi med astronom og medlem Erik Høg. - 3) 31. ja-

nuar besøg på Vestforbrændingen. - 4) Efter generalforsamlingen sidste år  var der orientering 

om kommunens Grønt Ide Center.  Det næste medlemsmødemøde er den 22. maj 2019, som tid-

ligere annonceret i Nyhedsbrevet. 

Nyhedsbreve: To Nyhedsbreve er udsendt. Et i november og et i april. Mange nu som mail. Al-

le er velkomne til at indsende indlæg og fotos til Gudrun, der er bladets redaktør.  

Hjemmesiden fungerer fint. Ole administrerer hjemmesiden og  Facebook.  
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By- og Lokalplanlægning og Trafikforhold:  

Vi har indsendt et høringssvar til Vejdirektoratets " Støjhandlingsplan for statens veje 2018-

2023”. I svaret ønsker vi bl.a. et støjværn på Hillerødmotorvejen og Støjdæmpning på Ring 4. 

Byggeriet af  Bagsværd Bypark følger vi med i. 

Trafikken på Bondehavevej ønsker vi reguleret og begrænset. 

Miljø og rekreative områder:  Vi følger udviklingen omkring Rostadion og Rocentret og ar-

bejder for at alle hensyn tilgodeses, omkring det ny rostadion, naturen og de rekreative forhold 

omkring søen.  

Vi arbejder fortsat med at få en oprydning af Brakmarken ved  AB. 

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

de øvrige grundejerforeninger i kommunen. Forinden havde vi indsendt 5 relevante spørgsmål, 

som vi ønskede at Forvaltningen skulle svare på. Svarene kan læses på vores hjemmeside.  

Sammenslutningen af Grundejerforeninger  i Gladsaxe:  Orientering om vores aktiviteter i 

sammenslutningen. 

Det Grønne Råd – Vi har nu en plads i rådet, der beskæftiger sig med ideer omkring en grøn 

udvikling i kommunen. 

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

arbejde. 

Spørgsmål til beretningen: 

- Ebbe Skovsgaard opfordrede bestyrelsen til at arbejde for, at bortkørslen af opgravet materiale i 

forbindelse med moderniseringen af Bagsværd Rostadion ikke kommer til at belaste villaveje-

ne. 

- Pernille Dueholm ville høre til bestyrelsens fokus omkring  det nye "Danmarks Rostadion" ved 

Bagsværd Sø. Hun henviste til Nyhedsbrevets indlæg, som hun syntes skabte usikkerhed med 

hensyn til hvilke interesser bestyrelsen varetager. Indlægget støttede ensidigt rosporten og var 

kritisk mod Danmarks Naturfredningsforening. Desuden syntes hun ikke, at det var etisk at 

hænge DN’s lokalformand ud. Hvad vil Bestyrelsen? 

 Formanden svarede, at indlægget i Nyhedsbrevet blot var tænkt som en opdatering omkring den 

aktuelle status på projektet, som nu er foreløbig sat i bero pga. Danmarks Naturfredningsfor-

enings indsigelser. Bestyrelsen prøver i sit arbejde at tilgodese alle 3 interessegrupper,  som vo-

re medlemmer er knyttet til: 1) Rosporten ,  2) Naturen og  3) Nydere af søen og naturen. 

 Erik Høg fandt det betryggende, at DN støttes. 

 Ellen Troelstrup glædede sig over bestyrelsens eftertænksomhed i sagen.  

 Axel Petersen: Får vi så ikke VM på søen? – Formanden svarede, at Kommunen gerne vil have 

de to planlagte store stævner på søen. 

 Hans Henrik Lolle foreslog, at man fandt ud af medlemmernes mening i denne sag via en mail 

til disse. 

 Pernille opfordrede til at BGR arbejder for at tilgodese, at de mange interesser afbalanceres.  

Det bekræftede formanden, at foreningen tilstræber.  
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Beretningen blev godkendt og lægges ud i sin fulde længde på foreningens 

hjemmeside og Facebook. Den rummer en uddybning af de forskellige ovennævnte punkter.  

Ad 3: Steen, kasserer, fremlagde og gennemgik det omdelte regnskab.  Vi er 177 medlemmer.  

          Regnskabet blev godkendt med akklamation. 

 

Ad 4: Kontingentet blev foreslået uændret til kr. 200 næste år.  

Susanne Clausen foreslog en stigning til 300 kr.  

 Kontingentet blev vedtaget til at være fortsat 200 kr./år. 

Ad 5: Indkomne forslag 

 Jens Mortensen (afbud til mødet) foreslog (med baggrund i indlægget om Bagsværd sø i Ny-

hedsbrevet) en ændring af foreningens vedtægter, således at der skal gives tilsagn fra medlem-

merne i principielle sager og ønskede endvidere, at bestyrelsen burde se på en  modernisering 

af vedtægterne. De nugældende vedtægter er fra 22-4-1958. 

 Bestyrelsen havde indsendt et lignende forslag. Forslaget ønskede, at generalforsamlingen gav 

tilsagn til, at bestyrelsen blot skulle udvirke en modernisering af vedtægterne til godkendelse på 

næste generalforsamling. 

 Flere medlemmer  ønskedes ordet ’modernisering’ ændret til ’opdatering’. Der var flertal for 

’opdatering’. 

 Formanden sagde, at det er en god ting at se på vedtægterne og gik ind for en opdatering af 

samme til næste Generalforsamling og kom med opfordring til medlemmerne om forslag til 

ændringer. Vi vil også få foreningens jurist til at se på vedtægterne. 

Ad 6: Formandsvalg. Hans-Christian Gelf-Larsen blev genvalgt som formand.  

Han takkede for valget. 

 

Ad 7: På valg var to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Ole Berner blev genvalgt. Steen har 

valgt at træde ud af bestyrelsen, så et nyt medlem skulle findes. Vibeke Hegner, Mosekæret 14, blev  

valgt til nyt bestyrelsesmedlem og vil overtage kassererfunktionen fra Steen.  

Jørgen og Christian blev genvalgt som suppleanter. 

 

Ad 8: Poul Søgaard blev valgt som revisor og Hans Henrik Lolle som revisorsuppleant. 

 

Ad 9: Eventuelt 
Lene Jensen foreslog en annonce i Gladsaxe Bladet for at hverve medlemmer. Formanden svarede, 

at det er ret dyrt og lidet givende at skaffe medlemmer på den måde. 

Vibeke Hegner foreslog opsætning af Flyers forskellige steder, hvilket før desværre også har vist 

sig ikke at virke. 

Erik Høg foreslog, at alle skaffer et nyt medlem inden næste Generalforsamling. 

Aase Høg foreslog at sende en mail til alle medlemmer med en flyer og et hvervebrev, så kan de 

selv printe det ud og give til naboer. 

 

Formanden takkede Steen for hans mangeårige store indsats som kasserer. 
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Herefter kunne dirigent Pernille Dueholm konstatere, at dagsordenen var udtømt og erklærede gene-

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

 

Efter generalforsamlingen fortalte ejendomsmægler  Ricco Clausen fra ’danbolig’ om hus-

salg/huskøb i området, og om den generelle situation for hussalg i vores område. Vi blev også in-

formeret om, hvilke tiltag man som sælger kan gøre for at forbedre sine salgsmuligheder. 

 

 

 

 

 

 

 

Referat godkendt - Dato:    

 

 

 

 

Pernille Dueholm                   Gudrun Westergaard                  Hans-Chr. Gelf-Larsen                   

Dirigent Referent Formand 


