
 

Bagstiens generalforsamling 2018  

 

Søndag d. 25.november 2018 afholdt Foreningen til Bagstiens Vedligeholdelse sin 

årlige generalforsamling. 

Begivenheden fandt sted i Elins og Ebbes dejlige hjem på CNP 26. 

15 af 22 husstande var repræsenteret. 

Forinden generalforsamlingen var der gennemført en fin oprydning og 

efterårsrengøring på centralpladsen, og deltagerne var efterfølgende blevet belønnet 

med en heftig gløgg hos formanden. 

Efter vist nok at have takket Ebbe og Elin for deres gæstfrihed bød formanden 

velkommen og indledte med at foreslå Jens Otto som dirigent og Flemming som 

referend. Begge takkede rørt for den viste tillid, og de blev derefter enstemmigt valgt 

til disse meget vanskelige poster. 

 

 

Formanden-Jakob Nielsen-indledte med omtale af forårsrengøringen, der havde 

fundet sted i strålende solskin og var endt med en dejlig frokost under åben himmel. 

Der henvises i den forbindelse til udgiftspost 3 i det vedlagte regnskab! 

Bagstifesten havde som sædvanlig været én stor succes med dejlig mad og fin 

stemning. Især er formanden glad for beretningerne fra de enkelte huse om særlige 

begivenheder i årets løb. 

Lampesagen er nu helt i orden og har fundet sin endelige afslutning -der mangler blot 

at blive isat pærer,-det kommer snart. 

Grundet efterregulering af copydan afgifter er der sket en forhøjelse af vor ydelse til 

TDC. 

Herefter talte formanden om de meget sørgelige dødsfald, der havde været i det 

forløbne år. Lise Kiertzner NJV 9 og Bodil Bloch Sørensen i NJV 1. Begge efterlader 

et stort savn i foreningen. 

Familien Hellers overtagelse af Cnp. 30 blev jo annonceret allerede ved forrige års 

generalforsamling. Den egentlige indflytning vil nok først finde sted i 2019, da der 

tilsyneladende er enkelte bygningsændringer, der endnu ikke er afsluttet. Formanden 

håber, at næste års generalforsamling kan afholdes hos Heller-vi vil jo gerne se hvad 

der er sket derinde. Skulle dette ønske ikke kunne opfyldes, holdes denne 

generalforsamling hos formanden og Marianne i cnp 28. 

Formandens beretning blev godkendt med akklamation. 

 

Regnskab og fastsættelse af kontingent. 

I Oles fravær gennemgik Børge regskab og status. Regnskabet viser et overskud på 

kr. 350.- og foreningens formue pr. 1. oktober 2018 er kr.25.594.  Bagstikassen 

optræder jo i regnskabet! Der blev talt om at lade øl-og sodavandsregnskabet gå "lige 

op", selv om dette ville fratage nogle ihærdige unge mennesker et arbejde med 

seddelskrivning. Der blev ikke truffet afgørelse i dette spørgsmål. Regnskabet blev 

enstemmigt godkendt og det godkendtes endvidere at vi fortsætter med uændret 

kontingent kr. 300 pr husstand. 



 

Valg af bestyrelse. 

Den eksisterende bestyrelse der består af Jakob Nielsen (formand), Ole Jul Nielsen 

(kasserer) samt Christine Weber, Anna Funch og Torben Schmock, havde på forhånd 

tilkendegivet at de alle var villige til genvalg. Denne efterhånden meget rutinerede 

bestyrelse blev øjeblikkeligt genvalgt. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig 

uændret. 

 

Som revisor og revisorsuppleant genvalgtes enstemmigt Børge Nørvang og 

naturligvis Ulla Dreisler. 

 

Der var ikke indkommet Forslag. 

 

Kommende arrangementer. 

31. marts 2019 forårsrengøring startende kl. 11.00 

16-18 august 2019 Bagstifest 

24. november 2019 generalforsamling muligvis og forhåbentlig hos Hellers 

 

Eventuelt 

På foranledning af sidste års referat havde bestyrelsen på indkaldelsen i år vedhæftet 

vores deklaration så alle kunne læse indholdet Dirigenten mente ikke, at der var 

nogen som ikke på en eller anden måde havde overtrådt bestemmelserne i denne 

deklaration. Men det som gav anledning til den meste diskussion var træerne, som 

ikke må være skovtræer og kun i en bestemt højde. Endvidere de alt for høje rafter. 

Bestyrelsen vil ikke så gerne blande sig i disse problemer og henstillede, at de enkelte 

naboer talte sammen og internt løste problemerne Referenten mener, at det var 

Kirsten Cnp 36 der fornuftigvis afsluttede med en bemærkning om at deklarationen 

var indført til fælles bedste og for at det hele skulle fremtræde rimeligt ensartet, og 

derfor var det også rimeligt at man fulgte reglerne til fælles bedste. 

Torkild, der jo har en betydelig post i Frederiksbergs Vandværks bestyrelse oplyste at 

vi vil få blødt vand om nogle år. På forespørgsel begyndte Thorkild at berette om 

hvordan blødt vand etableres, men denne gengivelse rækker milevidt fra referentens 

evner, og referenten mener heller ikke at Thorkild blev helt færdig med sin beretning. 

 

Der var herefter ikke yderligere at referere og dirigenten kunne erklære 

generalforsamlingen for afsluttet med tak for rimelig god orden. 

Referenten tilføjer at dirigenten på et tidspunkt under generalforsamlingens 

afholdelse erklærede denne for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

Formanden takkede dirigenten for dennes ledelse af begivenhederne. 

 

1. december 2018 

Flemming Theil (referent). 


