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Referat af Generalforsamling i Foreningen til Bagstiens Vedligeholdelse 

Søndag den 21. November 2004 

hos Ebbe og Bente, C.N. Petersens vej  26 
 
Formand Jakob Nielsen bød velkommen, og gik straks over til dagsordenen. 
 
1. Valg af dirigent 
Flemming Theil (NJ19) blev valgt som dirigent. 
Dirigenten indledte med at konstatere, at Generalforsamlingen blev afholdt som planlagt, at den var rettidigt indkaldt, 
og at den dermed var beslutningsdygtig. 
 
2.  Valg af referent.  
Christine Weber (CNP38) blev valg som referent. 
 
Der blev lavet en præsentationsrunde (til ære for de nyere beboere) 
 
Til stede var: 
N. Jespersens vej 
3: Erling og Ulla Dreisler 
5: Ole og Dorte Nielsen 
7: Michael Koppelhus og Lene Arentoft 
11: Lotte Strandkjær 
13: Ingrid Thygesen og Søren Hougaard 
15: Rena Angelidaki 
17: Helle Kierstein og Børge Nørvang Jensen 
19: Eva og Flemming Theil 
 
C.N. Petersensvej  
22: Tove Brandt (og Caroline) 
24: Jens Otto Jarløv 
26: Ebbe Bisgaard og Bente Skovgaard Christensen 
28: Jakob Nielsen 
32: John og Dorthe Testrup 
34: Henrik Larsen 
36: Kirsten og Thorkil Jørgensen 
38: Christine Weber 
 
Afbud fra: N. Jespersens vej 21, 23, 25 og C.N. Petersens vej 20, 30 og 32 
 
3. Formandens beretning 
Jakob fortalte, at bestyrelsen havde haft (endnu) et roligt år uden presserende sager. Han bød særligt velkommen til en 
ny beboer på bagstien, Tove og Martins datter, Caroline der som yngste deltager også deltog på generalforsamlingen. 
Desuden orienterede han om, at beboerne i CNP 20, Kim og Lone, regner med at vende tilbage til Danmark fra USA i 
løbet af det kommende år.  
 
Det blev nævnt, at der på N. Jespersens vej havde været rettet kontakt til Frederiksberg kommune angående manglende 
vandtryk i husene, og at kommunen havde været ude for at se på sagen. Det blev dog kommenteret, at det ikke havde 
fjernet problemet. Det blev understreget, at udskiftning af vandrør påhviler de husejere, som er på den berørte 
“vandstreng”.  
 



 2

Jens Otto (CNP 24) orienterede om, at vandrøret mellem CNP 22-28 (5 huse) var blevet skiftet til en pris af ca. 25.000 
+ moms, og at dette havde hjulpet. Interesserede kan se et stykke at det erstattede vandrør hos Jens Otto. Håndværkeren 
(VVS Kjehr) kunne ikke umiddelbart anbefales. 
 
Jakob mindede om Bagstiens hjemmeside på internetadressen: www.bagstien.dk Herfra er der mulighed for at finde 
adresser på beboere, telefonlister, referater mv.  
 
Årets arrangementer startede med fastelavnsfesten 22. februar, hvor der var ca. 20 deltagere. Forårsrengøringen blev 
afholdt som planlagt i april. Til bagstifesten blev der introduceret en ny og forenklet gruppeopdeling, som fungerede 
godt, og festen var meget vellykket. Til festen blev et nyt telt, som venligt var udlånt af Jakob, testet. Det rummede 
deltagerne, og kunne slås op af teltholdet på under to timer. Efterårsrengøringen med efterfølgende glögg og æbleskiver 
havde ca. 10-15 deltagere, som var effektive med oprydning, trods vintervejret. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
4.  Regnskab og budget 
Ordet blev givet over til kasserer Ole Jul Nielsen (NJ5), som gennemgik regnskabet (uddelt sammen med indkaldelsen).  
Som noget nyt er der indført en kolonne med sammenligningstal fra det tidligere år. Året havde ikke budt på uventede 
udgifter, og foreningens formue er derfor steget betragteligt. Den væsentligste post er generalforsamlingen. Mht. 
efterårsoprydningen rummer årets post på 565 kr. oprydning for 2 år, pga. sen afregning af efterårsoprydning 2002. 
 
Regnskabet blev godkendt. Med hensyn til budgettet blev der foreslået et budget svarende til posterne for 2004, og at  
kontingentet holdes uændret på 300 kr. pr. husstand.  
 
Budgettet blev godkendt. 
 
5.  Valg af bestyrelse 
Den siddende bestyrelse Jakob Nielsen  (Formand, CNP 28) Ole Jul Nielsen (Kasserer, NJ5), Jens Otto Jarløv (CNP 
24), Søren Hougaard (NVJ 13), og Christine Weber (CNP 38) var alle villige til genvalg. 
 
Der var ingen yderligere, der ønskede at opstille til bestyrelsen, der dermed blev genvalgt. 
 
6.  Valg af revisor 
Michael Koppelhus (NJ7) var villig til genvalg, og valgt uden modkandidater. Ulla Dreisler (NJ3) blev genvalgt som 
revisorsuppleant uden modkandidater. 
 
7.  Indkomne forslag 
Jakob ønskede tilbagemeldinger vedrørende brug af telt til Bagstifesten. Jakobs telt fungerede fint, men er nok for stort 
til at kunne anvendes i alle haver. En mulighed er, at Bagstifestkassen investerede i nye telte, som måske var mere 
fleksible, og anvendelige for beboerne også til andre fester. Jakob konstaterede, at hans telt havde kostet ca. 4000 kr, og 
at det tager meget plads op ved opbevaring. Efter lidt diskussion blev det foreslået, om Bagstifest-komiteen kunne leje 
teltet af Jakob. Jakob indvilligede i at udleje teltet til markedsværdi. Diskussion om køb af telt er dermed udsat.  
 
Det blev foreslået, at tilbyde Torben og Annett (NJV 21) hjælp til oprydning af det “gamle” festtelt, som de har været 
så venlige at “huse” længe. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med forårsoprydningen.  
 
8.  Årets arrangementer 
Jakob fortalte, at arrangementerne i 2004 afholdes på følgende datoer: 
 
Fastelavn: 6 Februar 2005 - Tove og Martin CNP 22 overtager ansvaret for arrangementet efter Jens Otto og Rikke, 
CNP 24, som skal have tak for mange gode fastelavnsarrangementer. 
Forårsoprydning:  17. April 2005 
Bagstifest: 13. August 2005 
Generalforsamling og efterårsoprydning: 20. November 2005 hos Tove og Martin, CNP 22. 
 
Vej-loppemarked på C.N.Petersensvej: 3. september 2005 
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Festudvalget til bagstifesten blev genvalgt, og består af: Lise Kiertzner (NJ 9), Jakob Nielsen (CNP 28), Henrik Larsen 
(CNP 34), Ebbe Bisgaard (CNP 26) og Christine Weber (CNP 38) 
 
 
 
9.  Eventuelt 
 
Børge (NJ 17) efterlyste ejerne af en nøgle og to springforme, som var glemt efter bagstifesten. 
 
Ole Nielsen uddelte en oversigt over nye tv- og radioudbud fra TDC Kabel TV pr. 23. november 2004. 
 
Eva (NJ 19) ønskede, at der blev etableret bedre belysning ved indgangen til bagstien fra C.N. Petersens vej (langs 
CNP 30). Der var ingen modstand mod evt. at etablere en ekstra lampe, gerne med tænd/sluk mekanisme. Bestyrelsen 
lovede at se nærmere på dette. 
 
Generalforsamlingen blev hævet med tak til Ebbe og Bente for det gode arrangement. 
 
For referatet, 21. november 2004 
 
Christine Weber 


