
 

 

Generalforsamling i Foreningen til Bagstiens 

Vedligeholdelse 

Søndag 24. november 2019 

 

Generalforsamlingen blev holdt hos Lis og Peter, CNP 30. 

15 af 22 husstande var repræsenteret.  

Formand Jakob bød velkommen, og takkede Lis og Peter for at lægge deres smukt nyindrettede 

hus til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent 

Jens Otto (CNP 24) blev valgt. Jens Otto konkluderede, at forsamlingen var rettidigt 

indkaldt, og beslutningsdygtig.  

 

2. Valg af referent 

Christine (CNP 38) blev valgt. 

 

3. Formandens beretning 

Jakob så tilbage på et år med gode anledninger til hyggeligt samvær.  

Ved forårsoprydningen den 31. marts var der solskin, pæn opbakning, et nydeligt resultat, 

og efterfølgende grillpølser og hygge.  

Den årlige Bagstifest blev afholdt med stor succes den 17. august med deltagelse af 38 

voksne og 5 børn. 

Der har ikke været større sager hos bestyrelsen i årets løb, udover YouSee-sagen, som 

behandles under punkt 8. 

Desværre har dette år budt på tabet af flere beboere – vi har måttet tage afsked med 

Dorthe Thestrup, Eva Theil, og Jakobs far James.  

Beretningen blev godkendt med akklamation.  

 

4. Regnskab (se bagsiden) 

Ole gennemgik regnskabet. Årets resultat var et overskud på 716 kr.  

Foreningen har en formue på 26472, og Bagsti-festkassen har en formue på 13778, trods 

et mindre underskud på 450 for festen i 2019. 

Regnskabet blev godkendt med akklamation, og der blev rettet en tak til Ole for den store 

og gode indsats som kasserer. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingent på 300 kr pr husstand. Forslaget blev 

enstemmigt vedtaget. 

  



 

 

6. Valg af bestyrelse 

Den siddende bestyrelse (Jakob CNP 28, Torben NJV 23, Anna NJV 13, Ole NJV 5 og 

Christine CNP 38), var alle er villige til genvalg, og blev genvalgt med akklamation. 

 

7. Valg af revisor og suppleanter 

Børge (NJV 17) blev genvalgt som revisor, og Ulla (NJV 3) blev genvalgt som suppleant, 

begge med akklamation. 

 

8. Udskiftning af leverandør vedr. antenne anlæg? 

Ole fortalte om en henvendelse fra YouSee modtaget i oktober, som bebuder, at foreningen 

skal betale en samlet udgift på omkring 640.000 DKK, hvis vi ønsker at fortsætte den 

nuværende ordning pga utilstrækkelig kontrol over anlægget, og manglende kontrol i 

forhold til husstande, der ønsker ”lille pakke”. Der er et års opsigelse på den nuværende 

aftale for begge parter. 

Der blev diskuteret forskellige modeller for svar på dette, og det blev besluttet at nedsætte 

et udvalg til at undersøge mulighederne.  

Udvalget består af Jarl (NJV 25), Peter (CNP 30), Jakob (CNP 28), Ole (NJV 5) og Torben 

(NJV 23). Det er håbet, at der omkring tidspunktet forårsoprydningen i april kan komme en 

mundtlig opdatering, og evt. stilles forslag fra arbejdsgruppen. Det vil kræve en 

generalforsamlingsbeslutning, hvis der ændres signifikant i betingelserne for 

antenneforeningen. 

 

9. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag.  

Opfordring fra dirigenten til at huske at lukke affaldsbeholdere med mad og grøntaffald 

omhyggeligt pga rottefare. 

Årets rottehistorie kommer fra Anna (NJV 13) – en kraftig puslen i haven kom heldigvis fra 

et pindsvin, og ikke en rotte. Ingen beretninger om rotter på området i år. 

Der er set en flagspætte på Bagstien   

 

10. Fastlæggelse af arrangementer i 2020 

Forårsrengøring 19. april (ugen efter påske) kl 11 

Bagstifest 22. aug 

 

11. Fastlæggelse af næste års generalforsamling 

Efterårsoprydning forgår søndag den 22. november med efterfølgende generalforsamling, 

som holdes hos Thorkil og Kirsten (CNP 36), hvis ikke de er bortrejst. Jakob og Marianne 

(CNP 28) er backup. 

 

12. Eventuelt 

Tusind tak for godt værtskab til Lis og Peter. 

Tak til ordstyrer Jens Otto, og til forsamlingen for god ro og orden. 

 

 

25-nov-2019  

For referatet, Christine (CNP 38) 


