
Generalforsamlingsreferat for Foreningen til Bagstiens Vedligeholdelse. 
 
 

Søndag d. 25. november 2007 afholdtes den årlige ordinære generalforsamling i NJV 
25 hos Susanne og Palle, der generøst havde stillet deres smukt renoverede ejendom 
til disposition og beskuelse. 
 
Formand Jakob bød velkommen til de ca. 14 husstande, der var repræsenteret og efter 
at have takket for Susannes og Palles gæstfrihed, stillede han på en enig bestyrelses  
vegne forslag om, at Flemming blev valgt til dirigent og straks derefter til referent 
.Der var ikke andre forslag til disse betydelige poster, og Flemming kunne efter at 
have konstateret generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed 
give ordet til formanden for aflæggelse af årsberetning. 
 
Formanden indledte med at omtale den stadig mere sørgelige sag om belysning på 
bagstien. Reelt  var der absolut intet sket siden sidste generalforsamling ( 
interesserede kan henvises til referatet fra denne forrige generalforsamling ) og sådan 
har det stået på en hel del år. De tilstedeværende tog formandens beretning om dette 
ikke uvæsentlige punkt til efterrretning, men referenten afslører vist ikke noget 
særligt ved at tilføje, at der ligger et tungt ansvar på bestyrelsen for at få denne sag 
bragt i orden. Beslutningen er jo truffet for lang lang tid siden, og det er fortsat meget 
generende  at færdes på Bagstien uden en ordentlig belysning 
 
Der er en aftale om, at ejere på hvis ejendomme der er opsat lamper, selv sørger for 
udskiftning af pærer, når dette er nødvendigt HUSK DET. Dette blev også nævnt ved 
forrige generalforsamling. 
 
Formanden omtale Ingrids tragiske død i januar 2007. Søren har efterfølgende fået 
nyt job i Røde Kors i Afrika og NJV 13 er solgt til et par med fire børn. De kommer 
fra CNP og er godt kendt med miljøet! 
 
Bildsø Lassen har sat sit hus til salg. Det er lidt ærgerligt, allerede af den grund at han 
er vores eneste virkelige berømthed. Men der er også andre gode grunde. 
 
Tove og Susanne ´havde stået for årets fastelavnsfest  hvor ca. 40 deltog. Det var som 
sædvanlig en stor succes. 
 
Forårsrengøringen havde efterladt en smuk og ordentlig bagsti. 
 
Bagstifesten havde også i år været et strålende arrangement. God stemning, dejlig 
mad og en virkeligt godt gennemarbejdet lanciers med Dorthe som koreograf. 



 
Endelig blev omtalt dagens efterårsrengøring med efterfølgende æbleskiver og gløgg. 
 
Vores nuværendxce hjemmeside er www.cnp28.dk. 
 
Der var enighed om, at vi fortsat skal tilmelde os, når der indkaldes til 
generalforsamling. 
 
Formanden har en liste over håndværkere, som der er erfaring for, at man med  
nogenlunde sindsro kan benytte sig af. 
 
Kommende arrangementer: 
 
Fastelavnsfest d. 3. februar 2008 med Tove og Susanne som rutinerede arrangører. 
Forårsrengøring søndag d. 27. april 2008 
Bagstifest lørdag d. 23. august med omliggende datoer. 
 
Formandens beretning, der så vidt referenten erindrer ikke indeholdt oplysning om 
antallet af bestyrelsesmøder, blev enstemmigt godkendt. 
 
Næste punkt på dagsordenen var fremlæggelse af regnskab og godkendelse af 
budgetforslag. 
 
Den opmærksomme læser af indbydelsen vil have bemærket, at årsregnskabet er 
anført på bagsiden. Heraf fremgår, at vi har haft et overskud på kr.4.874,- og at vores 
formue pr. 30.sept. 07 er kr.20.110. Der var ingen bemærkninger til dette flotte og let 
læselige regnskab, som herefter enstemmig blev godkendt, ligesom det enstemmig 
blev godkendt, at vi fortsætter med uændret kontingent på kr. 300,00 årligt pr. hus. 
 
Valg af bestyrelse. Vores utrættelige bestyrelse, der består af Jakob Nielsen som 
formand,Ole Jul Nielsen som kasserer samt Jens Otto Jarløv,Christine Weber og 
Tove Brandt som menige medlemmer, oplyste, at de alle var villige til genvalg, og 
det blev de så med stor akklamation. 
 
Børge Nørvang Jensen genvalgtes som revisor og som revisorsuppleant er det 
utænkeligt at vælge andre end Ulla Dreisler, og det skete så. 
 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
Under eventuelt omtalte Ole Bagstiens nye cykleklub. Den blev omtalt allerede på 
forrige generalforsamling, men nu var man faktisk op på 17 medlemmer ( enkelte 



uden for den egentlige bagsti!!) Klubben havde oven i købet afholdt en 
forårsklassiker på Sydfyn, hvor man havde cyklet meget langt, overnattet og al den 
slags .Der var også farvebilleder fra denne tur.Ud over de betragtelige beløb man skal 
anvende til racercykel, sko, stramt tøj, der ikke giver vindmodstand, er der naturligvis 
også det spagfærdige spørgsmål om hvilken kondition, man skulle være i for at kunne 
deltage,- men om dette sidste spørgsmål var det ikke muligt for formanden at give 
særlige retningslinier,- alle er velkomne til at prøve at være med. 
 
Det vedtoges at festudvalghet som består af Ebbe,Christine,Henrik,Jakob og Kirsten 
fortsætter. De gjorde det jo så godt sidste år. Som suppleant for dette udvalg er 
indtrådt Morten NJ 23. 
 
Morten erklærede i øvrigt, at han og formentlig også Mette vil acceptere, at næste års 
generalforsamling afholdes hos dem i NJV 23. Det glæder vi os alle til. 
 
-og herefter kunne generalforsamlingen afsluttes med dirigentens hjertelige tak for 
udvist god ro og orden. 
 
Flemming Theil 
referent 


