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Kære medlemmer    November 2019 

 
Velkommen til det nye Nyhedsbrev fra din Grundejerforening.  

Her kan du læse vores indbydelse til et spændende møde om 
jazzmusikeren Svend Asmussen samt de mange artikler om vo-
res lokalområde.  

Men først et referat af vores Generalforsamling, som blev holdt 
den 24. april på Skovbrynet Skole. 

Som noget nyt blev mødet i år indledt med smørrebrød til alle 
med vin, øl og kaffe. Derefter gik vi over til selve generalforsam-
lingen, hvor formanden H-C Gelf-Larsen aflagde beretning om 
årets aktiviteter i foreningen, og Steen Andersen fremlagde års-
regnskabet. Formanden blev genvalgt. Ole Berner blev gen-
valgt, men Steen har valgt at træde ud af bestyrelsen, så et nyt 
medlem skulle findes. Vibeke Hegner blev  valgt til nyt bestyrel-
sesmedlem og vil overtage kassererfunktionen fra Steen. Jør-
gen og Christian blev genvalgt som suppleanter.  

Den nye bestyrelse ser frem til fortsat at kunne støtte vore med-
lemmer, samt arbejde med generelle sager.  

Læs hele referatet fra Generalforsamlingen på vores hjemme-
side www.bagsværd.dk under Medlemsarkiv.  
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http://www.bagsværd.dk/
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NY KASSERER I BAGSVÆRD GRUNDEJERFORENING 

Steen Andersen ønskede at fratræde som 
kasserer. På generalforsamlingen blev jeg, 
Vibeke Hegner, valgt til ny kasserer. I 50 år 
har jeg arbejdet med regnskaber i et revisi-
onsfirma, bl.a. i Lemche Revision, Bags-
værd.  

Jeg ser frem til et godt samarbejde med 
bestyrelsen og medlemmerne. 

Vibeke Hegner       
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INDBYDELSE TIL MEDLEMSMØDE 

Torsdag den 28. november kl. 19.00 

i Bagsværd Kirkes mødesal. 

 

Denne aften bevæger vi os væk fra Bagsværd og over i jazzens 
verden. Vi skal høre jazzkender THOMAS HEILMANN fortælle 
om: 
  

SVEND ASMUSSEN (1916-2017) 
 

Violinisten, sangeren, skuespille-
ren, entertaineren - den elskede 
og populære Svend Asmussen 
døde i februar 2017, næsten 101 
gammel. 

Her bliver han præsenteret med 
ord og musik og klip fra hans film, 
TV og koncerter. 

Vi skal se den unge Svend As-
mussen i film fra 1937 til 1950,- se 
og høre hans swingende kvintetter 
fra 1930’erne op til 1960'erne 

- se frydefulde TV-optagelser med SweDanes 

- se møder med store udenlandske jazzmusikere 

- og se optagelser med hans kvartetter fra 1980’erne til 2003. 

Det hele bliver præsenteret af Thomas Heilmann, som i mange 
år har afholdt jazzaftener om jazzens store musikere og produ-
ceret utallige radioprogrammer. 

Tilmelding til Ole Berner:  ole.berner@gmail.com  eller  
44445959  senest  24. november, af hensyn til traktementet, 
der består af kaffe og kage. 

Familiemedlemmer er velkomne og deltagelse er gratis.     
                      HC 

  

mailto:ole.berner@gmail.com
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OPDATERING AF FORENINGENS VEDTÆGTER 

En lille artikel i det sidste Nyhedsbrev fra april 2019, omhand-
lende status på Projekt Bagsværd Rostadion, satte sindene i 
kog hos bl.a. Danmarks Naturfredningsforenings lokale for-
mand, idet artiklen opfattedes som et partsindlæg, hvilket det 
absolut ikke var ment som.  

På baggrund af artiklen indsendte et medlem af foreningen et 
forslag til den seneste generalforsamling, at foreningens ved-
tægter skulle tages op til modernisering. Bestyrelsen havde ind-
sendt et lignende forslag, som forsamlingen dog ønskede æn-
dret til ”opdatering”. Disse ønsker til ændringer er formentlig ud-
tryk for ønsket om, at der i foreningens formålsparagraf indfø-
res, at foreningen er upolitisk. 

Man kan naturligvis diskutere, om vores forening overhovedet 
kan være upolitisk i og med, at foreningen varetager medlem-
mernes grundejerinteresser og selvfølgelig har nogle holdnin-
ger, bl.a. om fortætning, byggehøjde og naturpleje. 

Når man med kritiske øjne gennemser foreningens vedtægter, 
som vedtoges ved en ekstraordinær generalforsamling den 22. 
april 1958, må man imidlertid erkende, at der er mangt og me-
get, der har ændret sig fra dengang, og det er på tide, at ved-
tægterne bliver bragt i overensstemmelse med nutidens teknik 
og fakta. En indkaldelse til generalforsamling kan f.eks. ikke fo-
regå via ”Folkebladet for Gladsaxe kommune”, og e-mailen, 
hjemmesiden og Facebook har for længst erstattet den skriftlige 
meddelelse til hvert enkelt medlem (de få medlemmer, der end-
nu ikke er kommet med på IT-bølgen, får stadig indkaldelsen 
med Nyhedsbrevet, som udsendes med fodpost).  
Kontingentopkrævningsfristen har i tidens løb også ændret sig 
fra den i vedtægterne beskrevne, da den sene betalingsfrist 
(1.maj) i høj grad kolliderede med stemmeretten til generalfor-
samlingen, som normalt afholdes i april. 

Der er således en del at tage fat på, og bestyrelsen vil derfor til 
generalforsamlingen april 2020, fremlægge et sæt opdaterede  
vedtægter. Om disse kan vedtages ved den ordinære general-
forsamling eller kræver en ekstraordinær generalforsamling vil 
afhænge af, hvor omfattende opdateringen bliver.          OB   
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BYVANDRING MED GLADSAXE KOMMUNE I BAGSVÆRD 

Der kommer til at ske meget i Bagsværd  
i de kommende årtier 

Den 24. september havde Gladsaxe Kommune inviteret til by-
vandring i Bagsværd. Ca. 50 borgere, byrådsmedlemmer, re-
præsentanter fra handelslivet og byggebranchen mødtes på 
Bakkegården. Bagsværd Grundejerforening var selvfølgelig og-
så repræsenteret med 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Borgmester Trine Græse bød velkommen og introducerede de 
byrådsmedlemmer, der hensigtsmæssigt havde spredt sig ved 
bordene.  

Som et oplæg til byvandringen gennemgik byudvikler Rikke 
Jægersdorf derefter Bagsværds forskelligartede områder og 
overordnede planer for udviklingen over de næste mange år. Til 
byvandringen blev vi inddelt i to grupper. Undervejs var der ind-
lagt to mini-præsentationer: Først med en repræsentant fra 
handelslivet med budskabet om, at skal vi have en levende by 
er det vigtigt med lokalhandel. Det skal gøres mere attraktivt at 
handle i Bagsværd og dermed bevare og forbedre udbuddet af 
butikker, så der ikke kun er frisører, cykelhandlere og blomster-
butikker tilbage. Andet indlæg var med Bagsværdlunds grund-
ejerforeningsformand, der fortalte om at være tilflytter til Bags-
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værd. Der mangler liv i byen, torve og caféer. Hvorfor er der ik-
ke en café på den bedste placering i Bagsværd, men derimod 
en pølsevogn, der tilmed er lukket i weekenden? 

Undervejs var der gode muligheder for at tale med byrådsmed-
lemmer, der velvilligt diskuterede udviklingen i Bagsværd. Ek-
sempelvis kunne det bekræftes, at der laves vendeplads på 
Laurentsvej – hvor den famøse rockerborg lå. Der skal også la-
ves cykelstier i Novo-området – begge dele inden for det næste 
års tid. 

Næste etape af Bagsværd Bypark er ikke fastlagt. Og der er 
udbredt utilfredshed med forløbet ved opførelsen af ”Solhuse-
ne”. Kommunen vil ikke begå samme fejl igen og har fokus på 
at være meget mere vakse i detailplanlægningen, og hvad der 
gives tilladelse til. Næste etape skal være lavere, og de grønne 
områder skal tages med ind i planlægningen – det er ikke nok 
med en grøn stribe, som den, der kommer mellem Harbirk Bus-
ser og solhusene. Undervejs var der mange løse ideer om at 
binde Bagsværd sammen med Værebroparken via grønne om-
råder – eksempelvis en overdækning af motorvejen, men meget 
lidt konkret. Beplantningen af hovedgaden, der tidligere er ble-
vet omtalt og animeret, bliver eksempelvis først påbegyndt i 
2025. 

Byvandringen afsluttedes på Bagsværd Jernhandel med en de-
bat. Der var stor spørgelyst og mange gode indlæg fra borgere, 
erhvervsdrivende og kommunens folk. 

En ros til kommunen for et godt initiativ. Vi håber, de mange 
ideer og kommentarer bliver taget med i planlægningen af de 
næste etaper af byudviklingen                             CP 
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LYNGBY RADIO - "OVER AND OUT". 

Grundejerforeningen har tidligere to gange været til interessan-
te foredrag og rundvisninger på den nu 102 år gamle Lyngby 
Radio ved Bagsværd Sø. 

At besøge radiostationen igen vil blive besværligt, eftersom 
virksomheden i 2015 blev flyttet til Aarhus og derpå i 2017 en-
deligt flyttet til en bunker i Karup, hvor medarbejderne nu er an-
sat under forsvaret. Kaldenavnet Lyngby Radio forbliver uæn-
dret. 

I vores telefonsamtale for nylig med vagthavende blev vi oplyst 
om, at af de 14 medarbejdere, der nu passer vagterne, er der 6, 
der er flyttet med over til Karup fra Lyngby. 

På grund af moderniseringer kan nu blot 2 medarbejdere på en 
vagt udføre det krævende arbejde med overvågning og assi-
stance til skibsradiotrafikken og især nødopkaldene døgnet 
rundt. 

Lidt vemodigt er det at erfare, at hele det "gamle Lyngby Radio" 
nu er lukket helt ned og afspærret. Alle radioapparater og in-
ventar er flyttet. Bygningerne står tomme og radiomasterne 
bruges slet ikke mere.   HC 

  



 9 

SENESTE NYT FRA BAGSVÆRD SØ OG ROSTADION 

Byggeriet er udskudt til 2021 

 

Renoveringen og ombygningen af Bagsværd Rostadion er ble-
vet udskudt til efteråret 2021, og den nye plan forventes god-
kendt af bestyrelsen i  I/S Danmarks Rostadion i det kommende 
efterår.  

I/S Danmarks Rostadion ejes af Gladsaxe Kommune  med 
52%. Lyngby-Taarbæk Kommune med 36% og Team Danmark 
med 12%, og Gladsaxe Kommune  står for hele administratio-
nen af projektet oppe på Rådhuset. 

Projektet med etablering af nyt rocenter med bådhal, omklæd-
ning, og træningsfaciliteter, samt mindre omlægning af start- og 
målområder bliver ikke aktuelt før efter 2021. 

Desværre involverer  nogen projekter mere bureaukrati end an-
dre, og især når det sker i naturfredede områder, er tingene lidt 
sværere end normalt. Derfor har flere interessegrupper haft en 
del indsigelser imod projektet. 

Tilbage i januar tilbageviste Miljø-og Fødevareklagenævnet i 
Nævnenes Hus i Viborg den fredningsdispensation, som det lo-
kale fredningsnævn for København ellers havde givet. Den blev 
sendt tilbage til fornyet behandling hos I/S Danmarks Rostadi-
on, hvor man har arbejdet hurtigt og genfremsendt sagen til for-
nyet behandling i nævnet.  

Lidt før sommer blev dead-line for indsigelser udskudt til 1. au-
gust i år, hvilket betyder, at man tidligst kunne komme i gang 
med at arbejdet til næste forår.  

Da der skal afholdes Kano-Kajak VM i 2021, har bestyrelsen for 
Danmarks Rostadion derfor besluttet at udskyde igangsætnin-
gen af arbejdet til efteråret 2021.  

  



 10 

I mellemtiden er der yderligere kommet nyt ’Natura-2000’, som 
er et fælleseuropæisk projekt, der drejer sig om naturbeskyttel-
se. Det betyder, at projektet skal starte helt forfra.  Et nyt byg-
ningsreglement i kommunen skal også indarbejdes i planerne, 
nu da hele projektet er udskudt til 2021. 

Forventningen er, at der både i 2020 og 2021 kan trænes på 
Bagsværd Sø, ligesom der vil blive afholdt ro-regattaer frem til 
medio august 2021.                          JN 

 

 

AFTENTUREN I HAVEN VED SMØRMOSEN. 

På en frisk majaften var vi på besøg i haven hos Ib Tolstrup på 
Frøstjernevej. Ib viste rundt i sin spændende have, der var ud-
formet på baggrund af hans mangeårige haveinteresse. Vi så 
og blev vejledt om de mange forskellige dejlige planter, buske 
og træer. Vi fik også oplevet alle havens kreative opstillinger og 
morsomme "opfindelser". 

Ib fortalte levende også om fuglene - mosen - og sin biavl, og 
aktuelt om ærgrelsen over, at alle bierne i staderne var døde af 
pludselig frost 2 uger før vi kom på besøg. 

Vi  fik smagsprøver af den lækre lokale honning, og mange af 
medlemmerne købte flere glas med hjem. 

Besøget i Ib's have viste, at ved at bruge sin kreativitet ud fra 
simple materialer kan man selv skabe endnu mere haveglæde. 
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Efter besøget hos Ib fulgte en mindre gruppe medlemmer med 
på en tur, hvor fuglekigger Bjarne Mogensen tog os med ind i 
Smørmosen, som Ib's have har direkte udgang til. Målet var det 
smukt beliggende fugleudkigstårn i den østlige del af parkmo-
sen. 

Bjarne valgte at gå på nogle smukke stier hen mod tårnet, og 
på vejen stoppede vi op flere steder og hørte og spejdede efter 
bl.a. gøgen og droslen og iagttog også spætten og dens rede 
bag hullet i fyrretræet.  

Fra fugletårnet så vi ud over de smukke søer i Smørmosen i 
den sene aftenstund og kunne nyde synet af bl.a. mursejlerne, 
søfuglene og høre nattergalen, og ind imellem fortalte Bjarne 
om de forskellige fugle, som vi så og også om de mange andre 
fugle, der lever i området. 

Bjarne viste, at man via en almindelig APP i sin smartphone kan 
optage og derpå identificere fugles sang og også afspille alle 
mulige fugles lyde. 

Stor tak til vores to inspirerende guider for denne dejlige aften-
tur.                                            HC 
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PAS PÅ DE GAMLE TRÆER! 

Gladsaxe Kommune vedtog i maj 2019 en træpolitik med føl-
gende Vision: 

”Vi vil bevare og udvikle træerne i Gladsaxe og øge den samle-
de bestand af træer for at styrke rammerne for den levende by” 

For grundejerne i Bagsværd betyder det, at vi skal tænke os 
godt om inden vi fælder store gamle træer. Træerne har en hi-
storie som det er vigtigt at bevare. 

Hvornår et træ er bevaringsværdigt er enten anført i lokalplanen 
for området eller vil blive det i forbindelse med en ændring af 
lokalplanen. Det er derfor vigtigt, specielt for tilflyttere, at sætte 
sig grundigt ind i lokalplanen, inden man begynder at fælde 
træerne på grunden. Hvis der i lokalplanen er anført, at grunden 
har skovagtig karakter er det direkte forbudt at fælde træer. 

Vi vil derfor anmode ejendomsmæglerne i Bagsværd om at gø-
re nye ejere opmærksom på, hvilken lokalplan der er gældende 
for den solgte grund. 

På kommunens hjemmeside kan I finde et dokument 
”TRÆPOLITIK April 2019”, hvor I kan læse mere.             TH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et eksempel fra Regattakvarteret på en forfejlet kommunikation omkring 
 en træbevaring på en byggegrund, hvor næsten alle træer blev fældet  
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SÅ KOM DER OMSIDER SVAR OM BONDEHAVEVEJ. 

Den tiltagende trafik på Bondehavevej var generende for vore 
medlemmer på vejen. De bad derfor foreningen om hjælp, hvor-
for vi rettede en konstruktiv henvendelse til kommunen den 26. 
marts 2018. 

Vi rykkede kommunen for svar et par gange og endelig den 17. 
juli i år fik vi svar fra vejingeniør Martin Willerup, der beklagede 
at forsinkelsen skyldtes en fejl i deres kontrollister. 

Martin Willerup oplyste, at de vil  iværksætte en trafikmåling i 
sept./okt. og ud fra resultatet vil hans afdeling tage stilling til fle-
re bump og/eller en hastighedsnedsættelse. 

Hvis kommunens trafiktælling ikke peger på, at der skal bygges 
flere bump, så har beboerne ret til selv at opføre vejbumpene 
og få 25% tilskud.  

Det forudsætter at 2/3 af beboerne vil stemme for projektet.  

Et vejbump koster ca. 35.000 kr. pr stk.- Der skal som regel la-
ves ét bump pr. 75 m for at opnå 30 km/t. 

Bumpene skal forinden en evt. oprettelse godkendes af teknik-
kerne og politikerne. 

Vores forslag om skiltning med "Gennemkørsel forbudt" mener 
kommunen overraskende ikke er nødvendig på denne type vej! 

Vi vil interesseret afvente svaret fra kommunen i dialog med 
medlemmerne.     HC 
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DEN SMUKKE HVIDE BYGNING  
PÅ BAGSVÆRDVEJ  161. 

Hvor ofte har man ikke kørt forbi den smukke hvide bygning, 
der ligger overfor søen, og hvor der over indgangen står navnet 
"BIMCO". - Hvad foregår der mon der ? 

 

Vi måtte tilfredsstille vores nysgerrighed og aftalte derfor et mø-
de med BIMCO's kommunikationsdirektør Rasmus N. Jørgen-
sen, som venligst viste os rundt i de flotte omgivelser og infor-
merede om virksomheden. 

BIMCO flyttede ind i bygningen, som er bygget i 1916, i 1989. 
Det var nyrige folk fra København, der byggede huset og gav 
det navnet Søholm. 

Indkørslen gik dengang fra sydsiden gennem en allé fra Al-
dershvilevej. Hele området fra bygningen på nordsiden og ned 
til søen var deres store private park.  

Under krigen blev en del af parken eksproprieret til Bagsværd-
vej/Ring 4. Senere købte Gladsaxe Kommune parken nede ved 
søen til offentlige formål. 

Ejerne solgte ejendommen nogle år efter krigen. Bygningen 
blev derpå indrettet til en fornem husgerningsskole. En del år 
senere blev den overtaget af et socialpædagogisk seminarium, 



 16 

som så senere solgte ejendommen til BIMCO. Huset blev så de 
følgende år renoveret og en fløj  mod vest blev bygget til. 

Bygningen var dermed blevet til et ideelt hovedsæde for BIMCO 
(The Baltic and International Council), en medlemsorganisation 
for firmaer indenfor den globale søfart. 

Organisationen blev stiftet i København i 1905 af en dansk og 
engelsk skibsreder  som ønskede at opnå ordnede forhold om-
kring fragtpriser og kontrakter oprindeligt i Baltikum. 

I dag er BIMCO den suverænt største organisation af sin art i 
verden med medlemmer i 120 lande. Medlemsskaren rummer 
både de helt store rederier såvel som små lokale shippingfirma-
er. 

BIMCO's 55 medarbejdere rådgiver deres medlemmer på ek-
spertplan om kontraktforhold og markedsforhold. De kan også 
informere om skibsfartsforholdene i 1800 havne og i øvrigt også 
om sikkerhedsforholdene på land og vand. Problemer om teknik 
og navigation besvarer medarbejderne naturligvis også samt i 
øvrigt meget andet.  

BIMCO er således en globalt værdsat søfartsorganisation be-
liggende i den smukke bygning på Bagsværdvej 161. 

     HC 
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PARKERING VED REGATTA PAVILLONEN 

ADVARSEL 

Om vinteren sker der ikke noget på Re-
gatta Pavillonen. I forbindelse med en 
dejlig spadseretur langs Bagsværd Sø 
kan det derfor være fristende at parkere 
bilen foran restauranten, da den for det 
meste står øde om vinteren.  

Det er dog med stor risiko for en parke-
ringsbøde. Q-Park er meget aktive med 
deres bøder. 

VH 

 

NYE TILTAG OMKRING SLOTSPARKEN 

Kommunen er i gang med at forbedre parkeringspladsen foran 
Aldershvile Slotsruin. Arbejdet forventes færdigt inden jul. Der 
vil blive plantet lindetræer på pladsen. 

Inde i Slotsparken var lokale borgere  den 8/10 inviteret til et 
orienterende idémøde, idet kommunen har planer om at skabe 
en naturlegeplads for 
børn, så de på denne 
måde kan lege i og lære 
om den lokale smukke 
natur.  

Miljøafdelingen havde to 
placeringer i tankerne. 

Deltagerne kom med 
mange gode forslag og 
indvendinger om place-
ring og udformning. 

Holdningen var overvejende positiv til en placering inde mellem 
træerne nær ved den nordlige bro, hvor der bl.a. var mulighed 
for klatring over den bløde skovbund. 

Kommunen vil på baggrund af mødet udarbejde et egentligt for-
slag om legepladsen.    HC 
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MEDLEMSARRANGEMENTER I STØBESKEEN 

Bestyrelsen forsøger aktuelt at arrangere en rundvisning og ori-
entering om det nye Herlev Hospital.    

Vi har også talt med Farve- og Lakfabrikken Dyrup om et besøg 
i firmaets æblehave på Gladsaxevej. 

Nærmere følger pr. mail og i Nyhedsbrevet. 

Vi er meget interesserede, hvis der er medlemmer, der har for-
slag til møder. Som det ses her i bladet er emnevalget meget 
bredt. 

Ring gerne til  Hans-Chr. Gelf-Larsen 40173631 eller mail,  
ah37@post.tele.dk   

OBS:   De medlemmer som får Nyhedsbrevet tilsendt pr. brev, 
må meget gerne oplyse deres e-mail adr. (hvis vi ikke har fået  
den tidligere) til  ole.berner@gmail.com   

I øvrigt er man altid velkommen til selv at beslutte om man øn-
sker  foreningens "Nyhedsbrev"  tilsendt i bladform eller pr. e-
mail.   

Ret blot henvendelse til Ole Berner.                          HC  

mailto:ah37@post.tele.dk
mailto:ole.berner@gmail.com
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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 VH 

& Kasserer 

Vibeke Hegner 

Mosekæret 14, 2880 Bagsværd 

Ib.hegner@mail.dk 

 2016 6169 

 

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:tharslf@gmail.com
mailto:christian_mp@yahoo.dk
mailto:Lnkontor@mail.tele.dk
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                   En aften nu i oktober ved Bagsværd sø 
 
 
 
 
 

Tak fordi du læste med i vores Nyhedsbrev 


