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Kære medlemmer 

Velkommen til det nye nummer af vores Nyhedsbrev, vi håber I 
vil have fornøjelse af de mange artikler. 

Og så blev 2022 endelig året, hvor vi kunne holde generalfor-
samling igen, efter to aflysninger i 2020 og 2021 pga. corona-
epidimien. 

Her er et kort referat af generalforsamlingen, som blev afholdt 
på Bakkegården den 28. april 2022. 

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Mødet blev indledt med smørrebrød til alle med vin, øl og kaffe. 
Derefter gik vi over til selve generalforsamlingen, hvor forman-
den H-C Gelf-Larsen aflagde beretning om årets aktiviteter i 
foreningen, og Vibeke Hegner fremlagde årsregnskabet.  

Formanden blev genvalgt. De to bestyrelsesmedlemmer på 
valg, Gudrun Westergaard og Thorkild Harsløf, blev genvalgt, 
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og Vibeke Hegner blev valgt til kasserer. Jørgen Nielsen og 
Christian Pedersen blev genvalgt som suppleanter.  

På dagsordenen var vedtagelse af de nye vedtægter, som blev 
enstemmigt vedtaget. Det var dog ikke et kvalificeret flertal, 
hvorfor der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling den 9. 
maj 2022, hvor de blev endelig vedtaget af de fremmødte med-
lemmer. 

Bestyrelsen ser frem til fortsat at kunne støtte vore medlemmer, 
samt arbejde med generelle sager.  

Læs hele referatet fra Generalforsamlingen på vores hjemme-
side www.bagsværd.dk under Medlemsarkiv. 

GW 

 

 

 

  

http://www.bagsværd.dk/
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DE NYE VEDTÆGTER 

Så fik vi omsider moderniseret vores vedtægter for foreningen. 
Det tog lang tid på grund af corona-udskudte generalforsamlin-
ger, og måtte, som forventeligt, også igennem en ekstraordinær 
generalforsamling, da antallet af stemmer ved den ordinære 
generalforsamling ikke var tilstrækkeligt til at afgøre en ved-
tægtsændring. 

Vi havde såmænd nok kunnet køre videre med de godt 60 år 
gamle vedtægter, men der er sket meget, siden de dengang 
blev revideret. Kommunikationsformen er ændret fra fodpost til 
e-mail, hjemmeside er kommet til, og foreningens adresse er nu 
defineret fra det lidt diffuse ”Bagsværd” til et mere konkret om-
råde i Gladsaxe Kommune. Det vil gøre det nemmere at be-
stemme, hvem der kan blive medlemmer af foreningen. Yderli-
gere kan vi nu optage ejer- og andelslejerforeninger ved for-
manden.  

Vi skal ikke længere indkalde til generalforsamling ved at kund-
gøre denne i ”Folkebladet for Gladsaxe Kommune”, som ikke 
har fandtes i mange år, og sådan er der flere eksempler på, at 
tiden har nødvendiggjort en fornyelse. 

Vedtægterne er nu blevet tidssvarende, kan ses på foreningens 
hjemmeside, www.bagsværd.dk og kan forhåbentlig holde i 
mange år endnu. 

OB 
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FOTOSHOW OM BAGSVÆRD SØ 

Det var en dejlig aften den  5. oktober i BAKKEGÅRDENS fest-
sal, hvor biologen, videnskabsmanden og forfatter HENNING 
THING præsenterede sit levende FOTOSHOW OG 
FOREDRAG om Bagsværd Sø for os. 

Vi blev på en spændende måde vist rundt omkring ved søen i 
alle årets måneder. 

Henning viste os sine mange fantastiske fotooptagelser af na-
turpartier og stemninger og dyrelivet - stort som småt. 

De fascinerende fotos blev ledsaget af Hennings indsigtsfulde 
og spændende fortællinger om  planterne og dyrelivet. Derud-
over fortalte Henning også om kulturminderne og de historiske 
begivenheder, der er knyttet til hele området. 

Det blev en berigende aften for de ca. 50 deltagere. I pausen 
var der rig mulighed for hyggelige private snakke over et glas 
vin, øl eller en kop kaffe med kage. 

HC 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Foto Henning Thing  
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VORES HØRINGSSVAR TIL KOMMUNEN 

Foreningen har siden udsendelsen af vores sidste Nyhedsbrev 
indsendt 2 høringssvar til de projekter, som kommunen har pla-
ner om at gennemføre i vores interesseområde. 

By- og Miljøforvaltningen havde i maj 2022 bekendtgjort et 
”Forslag til lokalplan 28, for Laurentsvej 18-22 i Bagsværd 
Bypark”.  

Et byggekonsortium ønskede at opføre endnu flere boliger i 
Bagsværd Bypark og havde derfor købt den grund som ”Har-
birks Bustrafik” har ejet på Laurentsvej. Kommunen udarbejde-
de derfor igen en lokalplan for området. Planen var en gen-
fremsættelse af den tidligere ”PLAN 260” som  ”By- og Miljøfor-
valtningen” måtte tilbagekalde efter et påbud fra 
”PLANKLAGENÆVNET”, da en grundejer og nabo til det på-
tænkte byggeri havde klaget. 

I vores høringssvar fremførte vi igen kritik af planen på mange, 
men også enkelte positive tilkendegivelser omkring grønne til-
tag. Vores mest markante kritik af planen var rettet mod, at 
man, som en del af byggeriet, tillod også at bygge 8 rækkehuse 
i 3 etager klos op ad et velholdt moderne parcelhus der bebos 
af en ung familie, der i øvrigt er medlem af vores forening. 

Vores overraskelse var stor, da vi for nyligt erfarede, at Byrådet 
uden ændringer nu har godkendt planen. Der påtænkes derfor 
at indsende en ny klage. 

Vores hele høringssvar kan læses på vores hjemmeside. 
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”Gladsaxestrategien 2022- 2026”. 
I juli indsendte vi vores høringssvar 
til dette forslag, som forvaltningen 
havde udarbejdet. 

Strategien er en overordnet politisk 
målsætning for de tiltag, som Byrå-
det vil fokusere på indtil 2026. Man 
vil især interessere sig for: bolig, le-
vevilkår, børn og unge, sundhed og 
trivsel, erhvervslivet, og klimaet. 

Vores kommentarer til strategien 
kan læses i fuld udstrækning på vo-
res hjemmeside.  

Nogle af vores bemærkninger kan nævnes her: 

1) At væsentlige klimaforanstaltninger, der kan blive bekosteli-
ge for grundejerne, kun må iværksættes efter grundige de-
batter med grundejerne. 

2) At der værnes om de attraktive smukke villamiljøer, og at an-
tallet af smukke træer skal øges.  

3) At trafikstøj skal bekæmpes og en bedre belysning på flere 
pladser og stier skal tilstræbes. 

4) At børn og unges skolekundskaber skal ligge over landsgen-
nemsnittet, og deres sygefravær skal nedbringes. Det over-
raskende høje tal for de unges offentlige forsørgelse må 
kunne nedbringes. 

5) At man væsentligt kan forbedre de socialt belastede bolig-
områders image på 4 år er nok meget ambitiøst. 

6) At biltrafikken skal reduceres med 5% bliver nok vanskeligt. 

7) At bruge10 % mindre olie og gas til opvarmning over 4 år er 
nok for højt sat. 

HC 
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TYCHO BRAHE OG DEN NYE STJERNE 

Erik Høg, Niels Bohr Institutet 

 

Vores mangeårige medlem Erik Høg har venligst sendt en arti-
kel om Tycho Brahe, fordi det netop er 450 år siden han så den 
nye stjerne, som han med god grund kaldte "det største mirakel 
siden verdens skabelse" i sin bog.  
Ganske vist rammer historien ikke grundejeres primære inte-
resser, men vi synes alligevel, at I skal delagtiggøres i den inte-
ressante historie. 

Tycho Brahe så den meget klare stjerne om aftenen 11. no-
vember 1572, da han gik over gårdspladsen i Herrevad i Skåne. 
Han målte afstanden til den og opdagede, at den lå helt ude i 
den ottende sfære, der hvor fiksstjernerne sad i hans forestilling 
om verden - eller 'universet', som vi siger. 

Han målte stjernens position blandt de andre stjerner i nærhe-
den og kunne se, at den ikke flyttede sig i forhold til dem i løbet 
af døgnet eller ugerne.  Han målte så nøjagtigt, at han kunne 
sige, den var længere væk end Månen. 

Den kunne altså ikke være en stjerne, som den over Betlehem, 
der viste vejen til krybben for de tre vise mænd fra Østerland, 
for den stod jo stille over stedet. 

Tycho Brahe sagde derfor, at den nye stjerne var det største 
mirakel siden verdens skabelse, for det var aldrig sket før, at 
der var kommet en ny stjerne. Den måtte være et varsel fra 
Gud, og det skrev han om i sin bog, der blev trykt i København 
og udsendt. Den gjorde ham berømt i hele Europa. 

Mange andre havde selvfølgelig set stjernen, for den var så lys-
stærk, at den kunne ses ved højlys dag. Den lå i stjernebilledet 
Cassiopeia, det der ligner et W. Figuren viser hans billede i bo-
gen. Den nye stjerne kaldte han Nova Stella på latin, og den 
ligger foroven ved bogstavet I. 
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Han var den eneste i verden dengang, som målte afstanden til 
stjernen. Ingen andre astronomer gjorde det. De beregnede 
noget om stjernerne, men de brugte kun, hvad de kunne læse i 
gamle bøger. De havde ingen instrumenter. Det var Tycho Bra-
he, der lærte astronomer, at man skal MÅLE for at forstå natu-
ren.  

Jeg vil dog nævne en anden astronom, landgreve Wilhelm IV i 
Kassel. Han var lidt ældre end Tycho Brahe, og han målte også 
stjerners positioner. De to lærte meget af hinanden i de følgen-
de år. Men jeg vil kun fortælle om Tychos besøg hos landgre-
ven i april 1575. Tycho Brahe var 29 år gammel og på en ni 
måneders rejse gennem Europa for at finde det sted, hvor han 
ønskede at etablere sig, for han ville flytte væk fra Danmark. 
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Han ville flytte til Basel, hvor der var bedre forhold for hans ar-
bejde. 

Men landgreven blev så imponeret af den unge dansker ved det 
korte besøg på nogle dage, at han sendte gesandter til kong 
Frederik II, som opfordrede kongen til at beholde Tycho i Dan-
mark. Kongen sendte straks sine folk til landgreven for at spør-
ge nærmere. Landgreven har således hjulpet til, at kongen gav 
øen Hven og megen anden støtte til Tycho Brahe. Faktisk fik 
Tycho én procent af kongens indtægter i tyve år, det svarer til 
en tønde guld, siger man. Det er den største statsstøtte til et vi-
denskabeligt projekt - nogen sinde noget steds i verden. 

Dette korte besøg i Kassel var en milesten på vejen til den nye 
astronomi. 

Hvis du er interesseret i at vide mere, har jeg skrevet en popu-
lær artikel til et tidsskrift, Kvant, om Tycho Brahe og hans store 
opdagelse af den nye stjerne. Den kan ses her: 

http://www.astro.ku.dk/~erik/xx/kv222-EH-Tycho-online.pdf  

 

 

GRUNDEJERNES MØDE MED BYRÅDET 2022  
Tirsdag den 17. maj 

Traditionen tro var der mulighed for at mødes med lokalpolitike-
re og kollegaer fra andre Grundejerforeninger i Gladsaxe. Mø-
det fandt sted på rådhuset og Bagsværd Grundejerforening 
mødte talstærkt op og havde på forhånd forberedt sig på de te-
maer, der i år var på plakaten.  

Borgmesteren bød velkommen, og som noget nyt var der be-
spisning umiddelbart efter i rådhusets smukke kantine på top-
pen af rådhuset. Det egentlige program havde 2 emner: Trafik-
støj og, meget relevant, fjernvarme. Trafikstøj blev diskuteret på 
baggrund af en ny rapport fra Realdania, og vi hørte om de mu-
ligheder kommuner ser på for at mindste trafikstøj i kommunen, 

http://www.astro.ku.dk/~erik/xx/kv222-EH-Tycho-online.pdf
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hvor det især er områderne langs motorvejene og Ring 4, der er 
belastede.  

 

Fjernvarme i kommunen var det næste emne og repræsentan-
ter fra Vestforbrændingen og Gladsaxe Gentofte Fjernvarme 
fortalte om deres planer for udbygningen af nettene, samt hvilke 
finansieringsmodeller og tekniske installationer de hver især til-
byder. Da energiforsyningssituationen allerede på det tidspunkt 
var et varmt emne, kunne de ikke med sikkerhed sige noget om 
en tidshorisont – kun at det sikkert ville blive fremskyndet. 

Efter de to interessante indlæg var der mulighed for at stille 
yderligere spørgsmål ved forskellige temastationer i rådhusets 
forhal. Ud over fjernvarme og trafikstøj, kunne man høre om 
energirenovering, spildevandsseparation, el-ladestandere og 
ukrainere i Gladsaxe. Alt i alt en både informationsrig og hygge-
lig aften på rådhuset! 

CP 
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FJERNVARME 

Det er Gladsaxe Kommunes intention, at alle grundejere i 
Bagsværd skal tilbydes Fjernvarme forsynet fra Vestforbræn-
dingen. 

Vestforbrændingen har fremsendt projektforslag til kommunen, 
som de i øjeblikket gennemgår. Kommunen vil inden årets ud-
gang fremsende et brev til hver enkelt grundejer med oplysnin-
ger om muligt tilslutningstidspunkt. I øjeblikket kan der kun op-
lyses, at tilslutning vil være mulig fra 2026 – 2030. 

På Vestforbrændingens hjemmeside kan man under Fjernvar-
me - underpunkt FAQ finde svar på en mængde spørgsmål, 
Bl.a.: 

Tilslutningspris er kr. 15.000,- 

Abonnementspris er kr. 3.500,- årligt 

Fjernvarme afregnes i Mwh = 1000 Kwh.  
Mwh prisen er kr. 300,45 

Omregninger: 1 m3 gas eller 1 liter olie svarer ca. til 0,011 Mwh. 

 Foto hentet fra Vestforbrændingen                                                               TH 
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MØDE MED GLADSAXE KOMMUNE OM  
BAGSVÆRD BYPARK 

Den 28. september havde kommunen inviteret til ”Dialogmøde” 
mellem grundejere, bygherrer, kommunen og andre interesse-
rede. Mødet skulle egentlig have været afholdt på Bagsværd 
Jernhandel, men der var åbenbart for få tilmeldte til et sådan ar-
rangement. I stedet blev det på rådhuset.  

Byplanlægger Rikke Jægersdorf holdte et oplæg om visionerne 
og planerne for det gamle industriområde i Bagsværd – nu 
”Bagsværd Bypark”. Udviklingen i området har været længe un-
dervejs, og den første etape er ikke blevet modtaget videre po-
sitivt. Tværtimod har der været meget kritik af det tætte og høje 
byggeri. Dette er fornyligt blevet understreget i Ane Cortzens 
DR TV program ”Er der en arkitekt tilstede?”, hun kritiserede 
både processen og byggeriet i skarpe vendinger – en skam at 
Bagsværd bliver kendt for dårlig arkitektur, og ikke de perler vi 
også har. Heldigvis er kommunalpolitikerne blevet mere op-
mærksomme på, hvad de siger ”ja” til, og Rikke fortalte bl.a. om 
nogle af de problemer, der er med byudviklingen i området.  

Dette var bl.a. hvordan omdannes området på tværs af skel, når 
der er så mange grundejere? Kommunen ønsker et kvarter med 
lavt bilejerskab – hvordan kan det ske? Svaret gi’r sig selv: me-
get få parkeringspladser…….. og som en tredje ting er kommu-
nen nu blevet interesseret i bevaring af bygninger, der forvente-
lig i nærmeste fremtid udpeges til kulturhistorisk bevaringsvær-
dige. Det forblev lidt uklart, hvilke bygninger det kunne være, 
men kommunen er nu i gang med en kortlægning. Som ventet 
var bygherrer og spekulanter utilfredse med mere klare rammer 
for fremtidigt byggeri og beklagede, at de nu også skulle bygge 
almene boliger. 

Det bliver spændende at følge udviklingen i området de næste 
år. 

CP 
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ROBERT JACOBSEN I BAGSVÆRD? 

I sidste udgave af nyhedsbrevet var der en quiz, der voldte en 
del besvær. For hvor var det nu man havde set den statue? 
Statuen er af den internationalt kendte kunster Robert Jacob-
sen og står på torvet ved Bagsværd Apotek. Den lidet bemær-
ket skulptur hedder Po-
lychrome III og er fra 
1958. Det viser sig at 
kommunen har haft en 
forkærlighed for Ro-
berts kunst og har er-
hvervet flere skulpturer 
– bl.a. en, der står foran 
rådhuset og yderligere 
en i Bagsværd på 
Sæbjørnsvej. Kommu-
nen købte ydermere af 
kunstneren en større 
samling af afrikanske 
masker, der nu er ud-
stillet på rådhuset. Ikke 
bekræftede rygter for-
tæller, at Bagsværd 
Jernhandel også sidder 
inde med en større pri-
vat samling af Robert 
Jacobsen efterligninger.                          

CP 

 

PS Poul Søgård vandt konkurrencen som eneste indsender. 
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BAKKEGÅRDEN 

Foreningen har nu afholdt to møder på Seniorcentret 
BAKKEGÅRDEN, og har været meget glade for at kunne låne 
den dejlige festsal. 

Igennem flere år har vi afholdt vores møder i Bagsværd Kirkes 
mødesal, men kirken har nu så mange af sine egne aktiviteter i 
lokalet, at der ikke er ledige datoer til f.eks. andre foreninger. 

Historien om Bakkegården. 

På den nuværende adresse på Taxvej - som nabo til Bagsværd 
Kirke - lå tidligere en stor landbrugsejendom, som hed Bakke-
gården. 

Det var sognefoged Peder Madsen, som var ejeren. I 1862 på-
begyndtes udstykning af gårdens jorde. 

I 1930 blev gården købt af Københavns Kommune med henblik 
på plejehjemsbyggeri. En del år senere overtog Gladsaxe 
Kommune gården. Bygningerne nedbrændte i 1969, uheldigvis i 
forbindelse med en brandøvelse. 

I 1970 kunne borgmester Erhard Jacobsen indvie det nye Ple-
jecenter Bakkegården. 30 år senere blev der gennemført en 
gennemgribende modernisering og udbygning af centret, som 
da kunne genindvies i 2002. 

Bakkegården fremtræder nu lyst og venligt, og der er ved byg-
geriet fortrinsvis anvendt naturmaterialer. 

Fra 2014 har stedet været et demenscenter. 
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Under vores besøg hos administrationen på Plejecentret fik vi 
forevist det ophængte fotografi af den gamle gård, Bakkegår-
den.  

Vi ved ikke, hvornår det er fotograferet. Ejendommen ser lidt 
forfalden ud, så mon ikke det er i 1960’erne.  

Er der medlemmer der kan hjælpe med en evt. datering og må-
ske lidt historik hen mod gårdens brand? 

Et aktuelt fotografi af Bakkegården blev bragt i det sidste num-
mer af Nyhedsbrevet, som kan læses på vores hjemmeside. 

 HC 
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VORES   NYE   HVERVEFOLDER 

 

Alle grundejerforeninger har problemer med tilgang af nye med-
lemmer. Ældre medlemmer fraflytter, og nye unge husejere er 
ofte ikke bekendt med, at et medlemskab af en grundejerfor-
ening er en givende ting. 

Bestyrelsen gør løbende en stor indsats for at oplyse om vores 
forening. I den forbindelse har vi fået udarbejdet en ny hverve-
folder via en erfaren tekstforfatter. 

Hvis der er nogle medlemmer der vil hjælpe foreningen med at 
motivere nye beboere eller interesserede i øvrigt til at blive 
medlem, så mail til ah37@post.tele.dk eller ring 4017 3631, så 
kommer vi forbi og afleverer hvervefoldere i jeres postkasse. 

P.b.v.  Hans-Chr. 

 

  

mailto:ah37@post.tele.dk
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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, hvis ikke andet er nævnt  

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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