Nyhedsbrev
Kære medlemmer

April 2020

Velkommen til vores Nyhedsbrev fra din Grundejerforening.
Bladet indeholder mange artikler om bl.a. vores dialog med
Kommunen, om sager af interesse for grundejere, information
om et kommende medlemsmøde og meget mere.
God fornøjelse!
De to i bladet omtalte arrangementer, medlemsmødet planlagt til den 15. april og generalforsamlingen planlagt til den
22. april er p.g.a. coronaepidemien udsat indtil videre.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
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 generalforsamlingen, og skal fremsendes til formanden – pr. post eller mail
ah37@post.tele.dk
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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.
Under dette punkt vil bestyrelsen fremlægge sit forslag til
opdatering af vedtægterne, se disse sidst i bladet.
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 Gudrun Westergaard og Thorkild Harsløf. Begge genopstiller. 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
I anledning af den aflyste, ordinære generalforsamling fortsætter den nuværende bestyrelse som en ren forretningsbestyrelse indtil en ny bestyrelse kan vælges ved en senere, ordinær generalforsamling
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OPDATERING AF FORENINGENS VEDTÆGTER
På generalforsamlingen sidste år var der indkommet et forslag
fra et foreningsmedlem om, at foreningens vedtægter fra 22-41958 skulle "moderniseres".
Forslaget var i tråd med de ønsker, som bestyrelsen et stykke
tid havde haft om en modernisering af vedtægterne, og bestyrelsen havde da også indsendt sit forslag herom til generalforsamlingen og ønskede dermed at få en bemyndigelse til at udarbejde et forslag til vedtægtsændringer. Se i øvrigt artiklen om
emnet i Nyhedsbrevet, november 2019, som fortsat ligger på
foreningens hjemmeside under ”Nyhedsbreve”.
Forslagene blev debatteret på generalforsamlingen, og det blev
vedtaget, at bemyndige bestyrelsen til at komme med sit forslag
til dette års generalforsamling til blot "en opdatering" af vedtægterne.
Bestyrelsen har derfor udarbejdet et forslag til en opdatering af
vedtægterne.
Da det i skrivende stund på grund af coronasituationen skønnes
umuligt at gennemføre en generalforsamling indenfor en overskuelig tidsramme, vil vi bede medlemmerne gennemlæse bestyrelsens opdateringsforslag sidst i bladet, og evt. fremsende
kommentarer eller ændringer, som vil blive taget i betragtning i
det endelige forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsen
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DET ÅRLIGE MØDE MED BYRÅDET
Hvert forår inviterer Byrådet grundejerforeningerne i Gladsaxe
til et aftenmøde, hvor byrådet har bedt nogle af forvaltningernes
ledere om at holde et indlæg om særlige aktuelle emner.
Forud for mødet opfordres grundejerforeningerne til at indsende
spørgsmål om de emner, som særligt optager den enkelte forening. Forvaltningen tilbagesender en besvarelse i god tid inden mødet. Aftenens foredrag får inspiration fra de indsendte
spørgsmål.
Vi har igen i år indsendt spørgsmål som i korte træk omhandler:
 Vil Byrådet formulere ønsker til den nyansatte stadsarkitekt
omkring en højnelse af de æstetiske krav til nybyggeri i kommunen.
 Hvilke regler gælder for opsætning af solceller på privat ejendom.
 Hvilke tiltag overvejer kommunen for at nedbringe trafikken på
Bagsværd Hovedgade? Overvejes f.eks. en åbning for uhindret trafik gennem Krogshøjvej?
 Bagsværd Bypark: Vil grunde på 1000-3000m2 kunne bebygges med ejendomme ned til f.eks. 4 lejemål.?
 Bagsværd Bypark: "Diagonalvejen": Hvordan sikrer kommunen, at vejen bliver en sammenhængende forbindelse fra
centrum til Smørmosen ?
 Brændeovne: Reglerne om og kravene til opstilling og fyring i
brændeovne.
 Vil kommunen skærpe reglerne for bilparkering på fortovene,
da det ofte er til gene for de gående.
 Ringvej B 4: Hvilke indsigelser har kommunen gjort mod de
planer der foreligger i Vejdirektoratet om at gøre Ring 4 til en
4 -sporet landevej med 80 km/t. evt. motorvej.
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 Lyssignalet i vejkrydset Bagsværd Hovedgade/Til jernbanen
viser næsten altid grønt lys for trafikken på Bagsværd Hovedgade, og signalgivningen til sidevejen er mangelfuld. Kommunen har tidligere haft planer om at nedlægge signalet. Bør det
ikke gennemføres?
CP, OB , HC
BORGERMØDE OM BAGSVÆRD BYPARK UDVIKLING
Fornyligt er den først etape, Solhusene, blevet færdig. Det har
medført en del kritik, da bygninger og udenomsarealer - i manges øjne - ligger langt fra visionen for området. Kommunens politikere har også ved flere lejligheder ytret, at resultatet ikke var
som de forventede, og at der skulle strammes op på kontrol
med kommende projekter. På baggrund af dette har kommunen
udsendt et forslag til tillæg til kommuneplanen.
Torsdag den 20. februar havde kommunen derfor indbudt til
borgermøde om Bagsværd Bypark. Ca. 50 borgere, politikere
og andre interessenter var mødt op til oplæg og diskussion i
grupper. Borgmester Trine Græse bød velkommen og lagde linjen for kommunens holdning til udviklingen af området. Bagsværd Bypark skal ikke være for tæt og højt – der skal være klare krav om grønne arealer, og generelt skal bygherrerne holdes
i kortere snor.
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Afdelingsleder for byggesag, byplan, vej og park Britt Vorgod
Pedersen forsatte med flere detaljer og de forslåede ændringer
i forhold til den oprindelige helhedsplan fra 2010. Området er
inddelt i 5 områder med forskellige forhold mellem boliger og
erhverv. Generelt er områderne tæt på centrum hovedsagelig
boliger, og områderne tæt på industri og motorvej hovedsagelig
erhverv. I den oprindelige plan var der lagt op til enkelte høje
bygninger på op til 12 etager – nu skal der være et maksimum
på gennemsnitligt 4 i ”Købmandsbyen” og 5 i det resterende
område. 6 etager kan komme på tale i området langs motorvejen, da det skal fungere som et støjværn for resten af området.
Ydermere er boligandelen justeret, så den skal ligge inden for
40-90%. Facaden ud mod Vadstrupvej skal udformes, så der
langs facaden er indhak og varierende byggeri. Mulighederne
er dog begrænset af, at byggeriet skal fungere som støjværn og
derfor i det store hele vil være sammenhængende.
Et problem for udviklingen af området er den manglende interesse for erhvervsbyggeri i Bagsværd og de begrænsede muligheder for højere boligandel pga. støj fra veje og industri.
Grundejerforeningen følger udviklingen tæt!
CP
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INDBYDELSE TIL MEDLEMSMØDE
Vi håber at gennemføre mødet på et senere tidspunkt og vil
give besked pr. mail eller brev.
* FOTOSHOW OM BAGSVÆRD SØ *
Biolog og polarforsker HENNING THING vil denne aften
komme og fortælle os om sine mange spændende oplevelser
omkring vores smukke sø, og introducerer sit foredrag således:
" Vores store sø har en spændende natur, og rundt langs bredden har der udspillet sig mangt et drama samt små stykker kulturhistorie og danmarkshistorie med udløbere til andre dele af
verden.
På mine daglige ture langs
søen har jeg altid et kamera
med, og jeg vil formidle
Bagsværd Sø og omgivelser
gennem udvalgte fotos fra
døgnets lyse og mørke timer
året rundt.
Vores forstadsnatur er fyldt
med bevægelse, farver, forme , lys og mønstre - og der
er gode historier gemt i det
helt store såvel som i det helt
små - man skal blot få øje på
dem."
Henning Thing har haft en 50-årig karriere som internationalt
anerkendt biolog og polarforsker, og har været tilknyttet Niels
Bohr instituttet i en årrække, men nyder nu sit pensionistliv fra
boligen tæt ved Bagsværd Sø.
Hvis man har lyst , kan man kigge lidt nærmere på nogle få af
Hennings mange aktiviteter, bøger og fotos via linket:
www.thingsunlimited.dk
HC
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MEDLEMSMØDE MED SVEND ASMUSSEN
afholdt den 28. november i Bagsværd Kirkes mødesal
Det blev en fornøjelig aften i selskab med jazzkenderen, redaktør THOMAS HEILMANN, der fortalte levende om violinisten,
sangeren, skuespilleren og entertaineren SVEND ASMUSSEN.
Thomas kunne fortælle
mange spændende ting
om Svend Asmussens
lange karriere, lige fra
hans allertidligste år og
helt op til han var i 90
års alderen og stadig en
aktiv musiker.
Foredraget var ledsaget
af mange film og lydoptagelser, hvor vi blandt
andet også genså og
kunne nyde de dejlige indslag med SweDanes, Toots Thielemann og Benny Goodmann.
Der blev stillet mange spørgsmål til Thomas fra de mange medlemmer, dels under foredraget, men også i kaffepausen, og flere kunne fortælle om personlige oplevelser med den folkekære
kunstner.
Flere medlemmer kom efter foredraget med ønsker om lignende arrangementer i fremtiden, og bestyrelsen vil meget gerne
undersøge mulighederne for dette.
HC
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DSB FORSØGTE IGEN AT LUKKE SKOVBRYNET STATION!
Mange kan nok huske, at DSB forsøgte at lukke stationen for 6
år siden sammen med Dyssegård Station, men efter store protester fra Gladsaxe Kommune m.fl., bl.a. også Bagsværd
Grundejerforening, blev det så afsløret, at der "desværre var
sket en regnefejl ", der havde beregnet passagertallet på stationen for lavt!
I al diskretion forsøgte DSB sidst på efteråret 2019 så igen at
lukke Skovbrynet Station. De fremlagde køreplanen for 2021,
og her var Skovbrynet Station slet ikke var anført !
Det blev opdaget af nogle journalister i dagspressen. Derfor
indkaldte Gladsaxe Kommune DSB til et møde ved juletid, hvor
deres planer skulle fremlægges overfor forvaltningen. Efterfølgende skulle DSB også overfor Folketingets Transportudvalg,
hvis formand Jeppe Bruus jo er valgt i Gladsaxe Kommune, forklare om deres planer.
DSB begrundede da planerne om nedlægningen med, at der
var for få passagerer på stationen, og betjeningen af disse sinkede de andre passagerer fra Farum, Værløse og Hareskov
Station med 2-3 min på deres rejse til Centrum!
Kommunen protesterede igen kraftigt mod nedlæggelsen. Flere
andre indsendte også klager, f.eks. Boldklubben AB, Dansk
Rosport , boligselskaberne i Værebroparken, mange private
grupper og naturligvis også Bagsværd Grundejerforening. Læs
vores klage på vores hjemmeside.
Den fælles indsats bar frugt, og medens vi sad og arbejdede
med aktindsigtsmaterialet, indløb den glædelige nyhed, at DSB
nu alligevel ikke vil nedlægge Skovbrynet Station!
Efterfølgende har pendlerforeningen rettet henvendelse til os,
om vi vil deltage i et samarbejde med dem og også med DSB
om udviklingen af Farumbanen fremover, hvilket vi naturligvis
gerne vil.
På hjemmesiden vil vi løbende orientere om sagen.
HC
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VEDLIGEHOLDELSE AF DE PRIVATE FÆLLESVEJE
Bestyrelsen har tidligere informeret om, at Gladsaxe Kommune
var blevet pålagt af Ankestyrelsen at ophøre med at vedligeholde de private fællesveje i kommunen efter år 2020.
Mange private fællesveje havde i mange år haft en aftale med
kommunen om hjælp til bl.a. snerydning, fejning, kloakrensning
m.m., mod en årlig betaling.
En del af vores medlemmer bor på private fællesveje eller får
lov at benytte disse. Vi forsøgte i et tæt samarbejde med
"Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe", at forhandle med Byrådet, om kommunen simpelthen skulle overtage
de private veje, men desværre lykkedes det ikke. De private
fællesveje må nu desværre hver især klare vedligeholdelsen
sommer og vinter.
Vi har anbefalet, at beboerne på de private veje opretter egne
vejlaug, som skal organisere vedligeholdelsen af privatvejen. I
samarbejde med "Sammenslutningen" hjælper vi gerne med
vejledning om de formelle forhold omkring oprettelsen af et
vejlaug.
Kommunen havde bevilget beskeden juridisk assistance til de
private veje hos en konsulent, som kommunen havde engageret. Ordningen udløb 31-1-20.
Vi håber, at der senere igen kan komme forhandlinger i gang
omkring en kommunal overtagelse af vejene.
HC
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Vedtægter for Bagsværd

§3 -Formål. (Ny)

Grundejerforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser, herunder offentlige interesser i relation til offentlige myndigheder, samt at medvirke til en hensigtsmæssig og betryggende udvikling i Bagsværd.

Stiftet den 10. december 1879.
§ 1 – Navn (Gammel).
Foreningens navn er BAGSVÆRD
GRUNDEJERFORENING med hjemsted i Bagsværd.
§ 1 – Navn. (Ny)
Foreningens navn er BAGSVÆRD
GRUNDEJERFORENING. Foreningen har hjemsted i Bagsværd, Gladsaxe kommune.
Foreningens geografiske område er Bagsværd, som udgør den nordligste del af Gladsaxe kommune og afgrænses mod syd af en
linje, som følger Gammelmosevej, Frodesvej
og Smørmosevej.
§ 2 – Medlemmer. (Gammel)
Som medlem af foreningen kan optages enhver grundejer i Bagsværd matrikulære sogn.
Ekstraordinære medlemmer kan optages efter
beslutning af en generalforsamling, men kan
ikke være medlem af bestyrelsen. Beslutning
om eksklusion af et medlem kan kun træffes
af en generalforsamling.
§ 2 – Medlemmer. (Ny)
Som medlem af foreningen kan optages de til
enhver tid værende ejere af ejendomme beliggende inden for det i § 1 stk.2 nævnte område.
Er en ejendom opdelt i ejerlejligheder eller
andelslejligheder, kan ejerforeningen som
sådan, ikke den enkelte lejlighedsindehaver,
optages som medlem i grundejerforeningen.
Ekstraordinære medlemmer kan optages efter
beslutning af bestyrelsen, men kan ikke være
medlem af bestyrelsen. Beslutning om eksklusion af et medlem kan kun træffes af en
generalforsamling.

Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske, kulturelle og økonomiske interesser.
§ 4 – Hæftelse. (Uændret)
Medlemmerne hæfter hverken enkeltvis eller
solidarisk for foreningens forpligtelser.
§ 5 – Tegning. (Uændret)
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Heraf skal den ene være formanden eller næstformanden. Ved køb og
salg samt pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
§ 6 – Kontingent. (Gammel)
Kontingentet fastsættes for 1 år ad gangen
på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret. Kontingent forfalder til betaling den 1. maj.
Restance medfører sletning, og genindmeldelse i foreningen kan kun finde sted efter
betaling af restancen.
§6 – Kontingent (Ny)
Kontingentet fastsættes for 1 år ad gangen
på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret. Kontingentet forfalder til betaling den 1.januar med sidste
rettidige betalingsdag den 1.april
Restance over 3 måneder medfører annullering af medlemsskabet, og genindmeldelse i
foreningen kan kun finde sted efter betaling
af restancen.
§ 7 – Udmeldelse. (Uændret)

§ 3 – Formål. (Gammel)
Foreningens formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser, samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i
Bagsværd.
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Udmeldelse sker til formanden eller kassereren med mindst 1 måneds varsel til en 1.
januar.
§ 8 – Generalforsamlinger. (Gammel)

Generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed. Generalforsamlingen vælger med
simpelt stemmeflertal en dirigent, der afgør
alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dog
skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt
denne forlanges af et eller flere medlemmer.
Alle generalforsamlinger finder sted i Bagsværd. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved
skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem
eller ved kundgørelse i grundejerforeningens
medlemsblad, Folkebladet for Gladsaxe kommune. Indkaldelsen skal indeholde general
forsamlingens dagsorden. Hvert medlem har
én stemme. Stemmeafgivning kan ske efter
skriftlig fuldmagt til et andet medlem af foreningen, idet ingen dog kan repræsentere
mere end 2 andre medlemmer. Over det på
generalforsamlingen passerede, føres af sekretæren en protokol, der underskrives af
dirigenten, sekretæren og formanden.
§ 8 – Generalforsamlinger. (Ny)
Generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed. Generalforsamlingen vælger med
simpelt stemmeflertal en dirigent, der afgør
alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Alle
generalforsamlinger finder sted i Bagsværd.
Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen
med mindst 14 dages varsel ved skriftlig
meddelelse til medlemmerne, via e-mail, ved
indkaldelse i Grundejerforeningens Nyhedsbrev, via foreningens hjemmeside
www.b-gr.dk samt foreningens Facebookside,
(”Bagsværd Grundejerforening”) Indkaldelsen
skal indeholde generalforsamlingens dagsorden. Kun medlemmer, der ikke er i restance
med kontingentbetalingen har adgang til generalforsamlingen.
Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog
skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt
dette forlanges af et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Hvert medlem har én
stemme. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af foreningen, idet dog ingen kan repræsentere mere
end 2 andre medlemmer.
Over det på generalforsamlingen passerede,
føres af sekretæren en protokol, der underskrives af dirigenten, sekretæren og formanden.

§ 9 - Ordinær generalforsamling.
(Gammel)
Ordinær generalforsamling skal afholdes
hvert år i tiden mellem 15. marts og 30.
april.
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1.) Valg af dirigent.
2.) Formanden aflægger beretning om
foreningens virksomhed i det forløbne
år.
3.) Kassereren forelægger 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.
Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig i alle sager uanset de mødtes
antal. Alle afgørelser træffes ved almindelig
stemmeflerhed, jfr. dog § 11 og § 15. Ønsker
et medlem en sag behandlet på en ordinær
generalforsamling, må forslaget være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 9 - Ordinær generalforsamling. (Ny)
Ordinær generalforsamling skal afholdes
hvert år i tiden mellem 15. marts og 30.
april.
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Formanden aflægger beretning om
foreningens virksomhed i det forløbne
år.
3) Kassereren forelægger 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.
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9) Eventuelt.
Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig i alle sager uanset antallet af
fremmødte. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, cfr. dog § 11 og §
15. Ønsker et medlem en sag behandlet på
en ordinær generalforsamling, må forslaget,
skriftligt og motiveret, være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 10 - Ekstraordinær generalforsamling. (Uændret)
Ekstraordinær generalforsamling afholdes,
når bestyrelsens flertal finder det fornødent,
eller såfremt mindst 20 medlemmer til formanden — eller i dennes forfald — til næstformanden indgiver skriftlig begæring herom
med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes
senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Hvis ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der
har begæret den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede — eller repræsenteret ved fuldmagt, jfr. § 8 — bortfalder
dagsordenen.
§ 11 – Lovændringer. (Gammel)
Lovændringer kan kun gennemføres på en
generalforsamling, hvor 1/3 af medlemmerne
er mødt og mindst 2/3 af de mødte stemmer
for forslaget. Såfremt generalforsamlingen
ikke er beslutningsdygtig, men mindst 2/3 af
de mødte har stemt for ændringen, kan denne vedtages af en senest en måned efter afholdt ekstraordinær generalforsamling, når
2/3 af de mødte stemmer derfor.
§ 11 – Vedtægtsændringer. (Ny)
Vedtægtsændringer kan kun gennemføres på
en generalforsamling, hvor 1/3 af medlemmerne er mødt og mindst 2/3 af de mødte
stemmer for forslaget/forslagene. Såfremt
generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men mindst 2/3 af de mødte har stemt
for ændringen, kan denne vedtages på en
ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest en måned efter, såfremt 2/3 af de
fremmødte stemmer for ændringsforslaget/ændringsforslagene, uanset antallet af
fremmødte medlemmer.
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§ 12 - Foreningens ledelse. (Gammel)
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf det ene, formanden, vælges på generalforsamlingen for et år
ad gangen, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Hvert år afgår foruden formanden 2 medlemmer af bestyrelsen skiftevis. På hver ordinær generalforsamling vælges endvidere 2
bestyrelsessuppleanter. Såfremt en suppleant
under en valgperiode indtræder i bestyrelsen,
forbliver den således indtrådte siddende i den
periode, det afgående medlem er valgt for.
Genvalg kan finde sted.
§ 12 - Foreningens ledelse. (Ny)
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf det ene, formanden, vælges på generalforsamlingen for et år
ad gangen, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Hvert år afgår foruden formanden 2 medlemmer af bestyrelsen skiftevis. På hver ordinær generalforsamling vælges endvidere 2
bestyrelsessuppleanter. Såfremt en suppleant
under en valgperiode indtræder i bestyrelsen,
forbliver den pågældende siddende i den periode, det afgående medlem er valgt for.
Genvalg kan finde sted.
§ 13. Forretningsorden. (Uændret)
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden
finder det nødvendigt eller på forlangende af
mindst to bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
3 medlemmer er til stede. Afgørelser indenfor
bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne.
Kassereren fører en kassebog over foreningens regnskab og et kartotek over foreningens medlemmer og sørger for kontingentopkrævning.

§ 14. Kassebeholdning. (Gammel)
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 200,00. Beløb herudover indsættes i
foreningens navn i sparekasse, bank eller på
postkonto.
§ 14. Kassebeholdning. (Ny)
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 200,00. Beløb herudover indsættes i
foreningens navn i et anerkendt pengeinstitut.
§ 15. Foreningens opløsning. (Gammel)

gelse af lovændringer. Vedtages opløsningen
træffer generalforsamlingen beslutning om
anvendelse af foreningens midler til formål,
der er til gavn for Bagsværd eller almene
grundejerinteresser.
§ 15. Foreningens opløsning. (Ny)
Beslutning om foreningens opløsning træffes i
overensstemmelse med reglerne for vedtagelse af vedtægtsændringer. Vedtages opløsningen, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler til
formål, der er til gavn for Bagsværd, og/eller
almene grundejerinteresser og/eller anerkendte, godgørende formål.

Beslutning om foreningens opløsning træffes i
overensstemmelse med reglerne for vedta-

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22. april 1958
Ændret på den ordinære generalforsamling den ………l 2020
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KONTAKT BESTYRELSEN
Medlemmer af foreningen er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen 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

Formand HC

Hans-Christian Gelf-Larsen
Krogmosevej 37, 2880 Bagsværd
ah37@post.tele.dk
Ole Berner
Elmevænget 3B, 2880 Bagsværd
ole.berner@gmail.com
Vibeke Hegner
Mosekæret 14, 2880 Bagsværd
Ib.hegner@mail.dk
Gudrun Westergaard
Skovsøen 26, 2880 Bagsværd
gudrunvagn@paradis.dk
Thorkild Harsløf
Elmevænget 9, 2880 Bagsværd
tharslf@gmail.com
Christian Marcus Pedersen
Laurentsvej 24, 2880 Bagsværd
christian_mp@yahoo.dk

4017 3631

Jørgen Nielsen
Bagsværdvej 135, 2800 Kgs. Lyngby
Lnkontor@mail.tele.dk

4588 5322

Best. medlem OB

Best.medlem VH
& Kasserer
Best.medlem GW
& Redaktør
Best.medlem TH

Suppleant CP

Suppleant JN
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Telefon

4444 5959

2016 6169

4444 0262

4498 4165

2333 6398

