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Kære medlemmer    April 2022 

Vi er glade for at kunne udsende vores apriludgave af Nyheds-
brevet. Bladet indeholder forskellige indlæg, som afspejler de 
emner, som vi i bestyrelsen har arbejdet med i det sidste halve 
år, til gavn for grundejerne.  

Indsend meget gerne kommentarer eller indlæg til Nyhedsbre-
vet til bladets redaktør Gudrun Westergaard. 

God læselyst.  

 

 

Vi har desværre som bekendt ikke kunnet afholde generalfor-
samling i 2020 og 2021 på grund af Covid-pandemien. Som og-
så tidligere meddelt har Bestyrelsen derfor fortsat sit arbejde for 
foreningen ud fra de anbefalinger, som Kulturministeriet har ud-
sendt omkring arbejdet i almindelige interesseforeninger. Besty-
relsesarbejdet har vi derfor varetaget som et  ”forretningsmini-
sterium”, hvor vi alene har varetaget den almindelige traditionel-
le drift, uden væsentlige ændringer i økonomien eller holdninger 
til vores omgivelser og virkefelter.  
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Vi har kunnet opretholde en næsten normal aktivitet omkring 
bestyrelsesmøder og medlemsmøder, ligesom samarbejdet 
med kommunen og andre samarbejdspartnere har fungeret 
næsten normalt, ofte takket være den moderne teknik, men og-
så med udvisning af påpasselighed. 

Bestyrelsen glæder sig i år til igen at kunne indbyde til General-
forsamling efter denne, for foreningen, historisk set helt usæd-
vanlige lange pause. 

Helt som traditionen byder vil vi indlede mødet kl.18.00 med at 
nyde et let traktement med gode drikkevarer, og efter en times 
spisning begynder så selve generalforsamlingen, hvor vi nu en-
delig håber, at vi kan debattere opdateringen af de gamle ved-
tægter, samtidig med at man nyder sin kaffe. 

Efter generalforsamlingen afholder vi et foredrag om Varme-
pumper contra gas, de forskellige typer, montering, priser, ser-
vice etc. Foredraget præsenteres af Ingeniør Brian Nielsen fra 
varmepumpeindustrien. 

Bestyrelsen ønsker jer hjerteligt velkommen igen.  

Hans-Christian, formand            
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Torsdag den 28. april kl. 18:00 

På Bakkegården Plejecenter, Taxvej 18, i festsalen.  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Indkomne forslag.  
Under dette punkt vil bestyrelsen fremlægge sit forslag til opda-
tering 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 genopstil-
ler. Bestyrelsens suppleanter er på valg hvert år. Jørgen Niel-
sen og Christian Pedersen er begge villige til genvalg.  

8. Valg af revisor og suppleant.  

9. Eventuelt 

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig mht. 
vedtægtsændringerne, afholdes der ekstraordinær generalfor-
samling  den 9. Maj kl 18.30 på Elmevænget 9, 2880 Bagsværd 
med 1 punkt på dagsordenen: ”Ændring af vedtægterne” 
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BESØG PÅ BILMUSEUM “HAANING COLLECTION” 

Den 24. november besøgte Grundejerforeningen Bagsværds 
nye bilmuseum ”Haaning Collection”, der ligger i Velux’s gamle 
fabrik i ”Novo’s område”. I alt deltog 25 medlemmer til en 
spændende rundvisning på museet, efterfulgt at let bespisning i 
den tilknyttede Shelby’s cafe.  

Museets stifter Erik Haaning stod for rundvisningen, der blev 
krydret med anekdoter og historier fra et langt liv med biler. Mu-
seet er i en særklasse, og jeg kan ikke mindes at have set et 
flottere museum i ind- eller udland. Der er tydeligvis brugt me-
get energi på indretning og udsmykning med design i et og alt. 
Museet fremstår også børnevenligt med mulighed for at sidde i 
en Willy jeep, køre racerløb på avancerede simulator spillema-
skiner, eller leg på en flot udendørs legeplads. Som en ekstra 
gevinst, ved at have Haaning selv som guide, var der mulighe-
den for at prøvesidde flere af bilerne og få et nærmere kig på 
både interiør og motorrum.  

Efter rundvisningen var der mulighed for at tage endnu et kig på 
nogle af de mange flotte og specielle biler eller et besøg i mu-
seets biograf, hvor historien om den første bil blev vist samt 
kortfilm, hvor Erik Haaning prøvekører og kommenterer nogle af 
de udstillede biler. 

Vi kan varmt anbefale et besøg på museet!                       CP 
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 BESØG HOS BAGSVÆRD LAKRIDS 

Tirsdag den 22. marts besøgte Grundejerforeningen Bagsværd 
Lakrids på Hovedgaden. Direktør Morten Kornbech, der også 
var med til at stifte firmaet for 8 år siden, tog imod 30 medlem-
mer.  

Der var linet op med stole i selve hjertet af forretningen – la-
kridskogeriet. Imens en medarbejder passede den store gryde i 
baggrunden, fortalte Morten livligt om sin virksomheds udvik-
ling, konkurrenter, købmandsskab og kopister. Lakridskogeriet 
begyndte på Gunnarsvej i Bagsværd, var en tur forbi Brøndby 
Stadion, for nu at være vendt tilbage i Bagsværd. Lakridskoge-
riet har stille bredt sig, og det uden investorer eller store lån, 
men kun med lakridspenge! Der er store planer om udvidelse 
og udvikling af firmaet, bl.a. et lakrids oplevelses center i det tid-
ligere Jyske Bank – det bliver spændende at følge! Under fore-
draget kom der løbende smagsprøver rundt af alle de forskelli-
ge varianter. Da den store gryde med lakridsmasse var kogt 
færdig blev der uddelt teskeer med smagsprøver af den varme 
klistrede masse, der var temmelig svær at styre. Jeg tror alle fik 
stillet deres lakridstrang den aften. 

Efter et spændende oplæg var der mulighed for at købe lakrids 
plader, og aftenen fortsatte hos naboen Café VAERD til sand-
wich og hyggeligt samvær.  

CP 
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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 af inte-
resse for grundejerne. 

Forud for mødet opfordres grundejerforeningerne til at indsende 
spørgsmål om emner, som særligt optager den enkelte for-
ening. Forvaltningerne tilbagesender en besvarelse i god tid in-
den mødet. Alle spørgsmål og besvarelser bliver offentliggjort 
på kommunens hjemmeside. 

Aftenens foredrag får inspiration fra de indsendte spørgsmål. 

Vi har igen i år indsendt spørgsmål som i korte træk omhandler: 

• Hvilke planer har Gladsaxe Kommune nu omkring Danmarks 
Nationale Rostadion, efter at udbygningsplanerne blev stop-
pet. 

• Hvilke bestemmelser er der for den støj, som varmepumper-
nes udendørs aggregat udsender. 

• Hvor langt er man med planerne for den elektriske BRT-
hurtigbus fra Bagsværd til Taastrup. 

• Mange villaveje har svært ujævne fortovsfliser. Tjekker 
kommunen selv fortovene, eller skal beboerne selv anmelde 
generne. 

• Hvad skal der ske med Skovbrynet Skole efter nedlægnin-
gen. 

• Busslusen på Krogshøjvej har været åben for personbiler et 
stykke tid. Er der planer om en permanent åbning?  -  for det 
vil i høj grad lette presset på Bagsværd Hovedgade. 

• Vestforbrændingen har hidtil ikke haft planer om at forsyne 
villaområderne i Bagsværd med fjernvarme. Tiderne er skif-
tet. Kan kommunen nu lægge pres på Vestforbrændingen, 
så fjernvarme kan komme til Bagsværds villaområder? 

HC 
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VORES HØRINGSSVAR TIL KOMMUNEN 

Til trods for Covid-indskrænkningerne har foreningen fortsat sit 
arbejde med at udfærdige høringssvar til de forskellige kommu-
nale større projekter, som kommunen har planer om at iværk-
sætte. 

Forinden sådanne projekter besluttes, ønsker Byrådet at høre 
borgernes og interesseorganisationernes mening om planerne. 
Disse ofte omfangsrige planer skal læses på nettet. 

Alle de indsendte høringssvar bliver offentliggjort på kommu-
nens hjemmeside forud for det byrådsmøde, hvor sagen skal 
behandles.  

Til de indsendte høringssvar har forvaltningen ofte knyttet flere 
kommentarer, til vejledning for byrådsmedlemmerne.  

Som regel modtager kommunen imellem 10 til 30 høringssvar. 

Vi har indsendt uddybende høringssvar indenfor for svarfrister-
ne til: 

Arkitekturpolitikken – ”Gladsaxe for mennesker ”  8-11-21 

Kommunen ønskede, på baggrund af deres projektforslag, til-
kendegivelser omkring byrum og forsamlingspunkter.  Hvordan 
kan kvarterer gøres imødekomne, og hvordan kan vi bevæge 
os frit imellem de forskellige boligkvarterer. Kan bygningsæste-
tikken  forbedres, og hvordan kan erhverv og privatbebyggelse 
spille sammen. Skal der bygges højt eller lavt og m.m.. 

Pleje og udviklingsplan for Radiomarken 2022-31    27-11-21 

Kommunens forslag til planen gik bl.a. ud på at bevare Elle-
sumpen, lette fremkommeligheden og gøre parken brugerven-
lig, også for børn og motionister, beskytte truede arter og sikre 
bredzoner og udkig. Biodiversiteten skal øges, og der skal ud-
sættes langhornet kvæg i stedet for får. Mere dødt træ skal bli-
ve liggende. 
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Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo  2022-31  1-
12-21 

Planen omhandlede bekæmpelsesmetoder og omtalte pligten til 
bekæmpelse af planten. Det skal ske i et samarbejde mellem 
borger og kommune. 

Kommuneplan 2021   9-1-22 

Denne kommuneplan lignede meget de tidligere planer. Man 
ønskede bl.a. kommentarer omkring bæredygtighed, bolig og 
byudvikling, og energi-klima og miljøtiltag.  Der ønskedes også 
kommentarerer omkring detail- og erhvervsudviklingen, trafik og 
mobilitet.  

Vores fulde høringssvar og kommunens kommentarer kan læ-
ses på vores og kommunens hjemmeside. 

 

HC 

VORES LILLE KONKURRENCE 

Vores lille konkurrence i sidste nummer af Nyhedsbrevet var 
måske lidt for svær, idet der kun kom to besvarelser, som beg-
ge pegede på, at fuglen der sad i træet var en flagspætte, og 
det jo var det rigtige svar.  

Lodtrækningen blandt de 2 besvarelser endte med at vinderen 
af den gode flaske rødvin blev Lone Garn Høglund. 

Foreningens kasserer Vibeke Hegner har overrakt præmien til 
vinderen. 

HC 
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EN NY UDFORDRING !    KENDER DU DIN BY GODT NOK? 

Vi har på vores vandreture rundt om i byen ofte stødt på indret-
ninger, hvis formål man har kunnet undre sig over.  

På en tur for nylig så vi denne opstilling, og måtte gå i tænke-
boks for at opklare gåden. 

Kan I se hvad det er, hvor det er og hvem der har lavet det?  

Traditionen tro udtrækker vi en vinder blandt de indkomne for-
slag.  En GOD FLASKE RØDVIN er præmien, som overbringes 
af foreningens kasserer Vibeke Hegner. 

Vi gør opmærksom på, at konkurrencen kun er for husstande, 
som er medlemmer af foreningen. 

Mail gerne svaret til Hans-Chr.  ah37@post.tele.dk  

HC 
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OPDATEREDE VEDTÆGTER  
for Bagsværd Grundejerforening - 

igen igen 

På generalforsamlingen 2019 var der indkommet et forslag fra 
et foreningsmedlem om, at foreningens vedtægter fra 22-4-
1958 skulle "moderniseres". 

Forslaget var i tråd med de ønsker, som bestyrelsen et stykke 
tid havde haft om en modernisering af vedtægterne, og besty-
relsen havde da også indsendt sit forslag herom til generalfor-
samlingen april 2020, som imidlertid blev udskudt p.g.a. corona 
situationen. Du kan læse mere om oplægget til denne opdate-
ring i Nyhedsbrevet fra november 2019 og april 2020, som lig-
ger på foreningens hjemmeside under ”Nyhedsbreve”. 

De opdaterede vedtægter publiceredes i Nyhedsbrevet, april 
2020, hvor man også blev anmodet om at fremkomme med kri-
tik eller ændringer. Bestyrelsen modtog aldrig bemærkninger 
hertil, og det må derfor formodes, at disse kan vedtages uden 
de store problemer ved den kommende generalforsamling eller 
evt. efterfølgende, ekstraordinære generalforsamling. 

Bestyrelsens oplæg kan ses på de næste sider, men vil også 
blive fremlagt og gennemgået ved den kommende generalfor-
samling. 
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Vedtægter for Bagsværd 

Grundejerforening 

Stiftet den 10. december 1879. 

 

§ 1 – Navn (Gammel). 

Foreningens navn er BAGSVÆRD 

GRUNDEJERFORENING med hjemsted i Bags-

værd. 

§ 1 – Navn. (Ny) 

Foreningens navn er BAGSVÆRD 

GRUNDEJERFORENING. Foreningen har hjem-

sted i Bagsværd, Gladsaxe kommune. 

Foreningens geografiske område er Bags-

værd, som udgør den nordligste del af Glad-

saxe kommune og afgrænses mod syd af en 

linje, som følger Gammelmosevej, Frodesvej 

og Smørmosevej. 

 

§ 2 – Medlemmer. (Gammel) 

Som medlem af foreningen kan optages en-

hver 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 be-

liggende inden for det i § 1 stk.2 nævnte om-

råde.  

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 eks-

klusion af et medlem kan kun træffes af en 

generalforsamling.    

 

§ 3 – Formål. (Gammel) 

Foreningens formål er at varetage medlem-

mernes grundejerinteresser, samt at medvir-

ke til en heldig og betryggende udvikling i 

Bagsværd. 

§3 -Formål. (Ny) 

Foreningens formål er at varetage medlem-

mernes grundejerinteresser, herunder  offent-

lige interesser i relation til offentlige myndig-

heder, samt at medvirke til en hensigtsmæs-

sig og betryggende udvikling i Bagsværd. 

Grundejerforeningen er uafhængig af partipo-

litiske, kulturelle og økonomiske interesser. 

 

§ 4 – Hæftelse. (Uændret) 

Medlemmerne hæfter hverken enkeltvis eller 

solidarisk for foreningens forpligtelser. 

 

§ 5 – Tegning. (Uændret) 

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlem-

mer i forening. Heraf skal den ene være for-

manden eller næstformanden. Ved køb og 

salg samt pantsætning af fast ejendom teg-

nes foreningen dog af den samlede bestyrel-

se. 

 

§ 6 – Kontingent. (Gammel)              

Kontingentet fastsættes for 1 år ad gangen 

på den ordinære generalforsamling.  Regn-

skabsåret er kalenderåret. Kontingent forfal-

der til betaling den 1. maj. 

Restance medfører sletning, og genindmel-

delse i foreningen kan kun finde sted efter 

betaling af restancen. 

§6 – Kontingent (Ny) 

Kontingentet fastsættes for 1 år ad gangen 

på den ordinære generalforsamling.  Regn-

skabsåret er kalenderåret. Kontingentet for-

falder til betaling den 1.januar med sidste 

rettidige betalingsdag den 1.april 

Restance over 3 måneder medfører annulle-

ring af medlemsskabet, og genindmeldelse i 

foreningen kan kun finde sted efter betaling 

af restancen. 
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§ 7 – Udmeldelse. (Uændret) 

Udmeldelse sker til formanden eller kassere-

ren 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 be-

handlingsmåde og stemmeafgivningen. Dog 

skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt 

denne forlanges af et eller flere medlemmer. 

Alle generalforsamlinger finder sted i Bags-

værd. Generalforsamlinger indkaldes af be-

styrelsen med mindst 14 dages varsel ved 

skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem 

eller ved kundgørelse i grundejerforeningens 

medlemsblad, Folkebladet for Gladsaxe kom-

mune. Indkaldelsen skal indeholde general 

forsamlingens dagsorden. Hvert medlem har 

én stemme. Stemmeafgivning kan ske efter 

skriftlig fuldmagt til et andet medlem af for-

eningen, idet ingen dog kan repræsentere 

mere end 2 andre medlemmer. Over det på 

generalforsamlingen passerede, føres af se-

kretæren 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 be-

handlingsmåde 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 Nyheds-

brev, via foreningens hjemmeside 

 www.b-gr.dk samt foreningens Facebookside, 

(”Bagsværd Grundejerforening”) Indkaldelsen 

skal indeholde generalforsamlingens dagsor-

den. Kun medlemmer, der ikke er i restance 

med kontingentbetalingen har adgang til ge-

neralforsamlingen. 

Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog 

skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt 

dette forlanges af et flertal af de tilstedevæ-

rende medlemmer. Hvert medlem har én 

stemme. Stemmeafgivning kan ske ved skrift-

lig fuldmagt til et andet medlem af forenin-

gen, idet dog ingen kan repræsentere mere 

end 2 andre medlemmer.  

Over det på generalforsamlingen passerede, 

føres af sekretæren en protokol, der under-

skrives af dirigenten, sekretæren og forman-

den. 

§ 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 beslut-

ningsdygtig 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 besty-

relsen i hænde senest 8 dage før generalfor-

samlingens 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. 

http://www.b-gr.dk/
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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 beslut-

ningsdygtig i alle sager uanset antallet af 

fremmødte. Alle afgørelser træffes ved al-

mindelig 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 generalforsamlin-

gens afholdelse. 

 

§  10 - Ekstraordinær generalforsam-

ling. (Uændret) 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, 

når bestyrelsens flertal finder det fornødent, 

eller såfremt mindst 20 medlemmer til for-

manden — eller i dennes forfald — til næst-

formanden 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 generalfor-

samling indkaldt, er til stede — eller repræ-

senteret 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 den-

ne vedtages af en senest en måned efter af-

holdt ekstraordinær generalforsamling, når 

2/3 af de mødte stemmer derfor. 

 

 

§  11 –  Vedtægtsændringer. (Ny) 

Vedtægtsændringer kan kun gennemføres på 

en generalforsamling, hvor 1/3 af medlem-

merne er mødt og mindst 2/3 af de mødte 

stemmer for forslaget/forslagene. Såfremt 

generalforsamlingen ikke er beslutningsdyg-

tig, men mindst 2/3 af de mødte har stemt 

for ændringen, kan denne vedtages på en 

ekstraordinær generalforsamling, der afhol-

des senest en måned efter, såfremt 2/3 af de 

fremmødte stemmer for ændringsforsla-

get/ændringsforslagene, uanset antallet af 

fremmødte medlemmer. 

 

§ 12 - Foreningens ledelse. (Gammel) 

Foreningens ledelse varetages af en bestyrel-

se på 5 medlemmer, hvoraf det ene, forman-

den, vælges på generalforsamlingen for et år 

ad gangen, medens de øvrige bestyrelses-

medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 

Hvert år afgår foruden formanden 2 med-

lemmer af bestyrelsen skiftevis. På hver ordi-

nær 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 bestyrel-

se på 5 medlemmer, hvoraf det ene, forman-

den, vælges på generalforsamlingen for et år 

ad gangen, medens de øvrige bestyrelses-

medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 

Hvert år afgår foruden formanden 2 med-

lemmer af bestyrelsen skiftevis. På hver ordi-

nær generalforsamling vælges endvidere 2 

bestyrelsessuppleanter. Såfremt en suppleant 

under en valgperiode indtræder i bestyrelsen, 

forbliver den pågældende siddende i den pe-

riode, det afgående medlem er valgt for. 

Genvalg kan finde sted.  

 

§ 13. Forretningsorden. (Uændret) 

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretnings-

orden og vælger selv sin næstformand, kas-

serer og sekretær.  
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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 stemmefler-

hed. I tilfælde af stemmelighed er forman-

dens stemme afgørende.  

Sekretæren fører protokol over forhandlin-

gerne.  

Kassereren fører en kassebog over forenin-

gens regnskab og et kartotek over forenin-

gens medlemmer og sørger for kontingentop-

krævning. 

 

§ 14. Kassebeholdning. (Gammel) 

Den kontante kassebeholdning må ikke over-

stige kr. 200,00. Beløb herudover indsættes i 

foreningens navn i sparekasse, bank eller på 

postkonto. 

§ 14. Kassebeholdning. (Ny) 

Den kontante kassebeholdning må ikke over-

stige kr. 200,00. Beløb herudover indsættes i 

foreningens navn i et anerkendt pengeinsti-

tut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  15. Foreningens opløsning. (Gammel) 

Beslutning om foreningens opløsning træffes i 

overensstemmelse med reglerne for vedta-

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 vedta-

gelse af vedtægtsændringer. Vedtages opløs-

ningen, træffer generalforsamlingen beslut-

ning om anvendelse af foreningens midler til 

formål, der er til gavn for Bagsværd, og/eller 

almene grundejerinteresser og/eller aner-

kendte, godgørende formål. 

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 
den 22. april 1958 
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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, se nedenfor, eller via 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 

 2331 4602 

 

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  

2928 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 

 

 Alle fotos i bladet er egne fotos  

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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