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År. 2008 d. 23. november afholdtes den årlige generalforsamling i Foreningen til
Bagstiens vedligeholdelse.
Generalforsamlingen afholdtes i NJV 23 hos Mette og Morten, som gæstfrit havde
stillet deres nyrenoverede og elegante stuer til disposition for dette møde.
Formand Jakob bød velkommen og efter indledningsvist at have konstateret, at en
overvældende majoritet af foreningens husstande var repræsenteret, forslog han på
bestyrelsens vegne Flemming dels som dirigent og dels umiddelbart derefter som
referent. Formandens forslag blev begge vedtaget og efter konstatering af
generalforsamlingens lovlige indkaldelse og beslutningsdygtighed gav dirigenten
formanden ordet for aflæggelse af beretning.
Formanden omtalte bl. a. følgende:
Oprydningen på bagstien i april hvor mange beboere deltog.
Fastelavnsfesten d. 3. februar var som altid en stor succes med Tove og Susanne
som de ledende kræfter.
75-årsjubilæet i maj, som blev fejret den dejligste majaften i telt og med pølser,
flintholmøl, vin og meget andet og hvor bl. a. underholdt rådmand Flemming Brank
,der afslørede et indgående kendskab til Bagstiforeningen.
Renoveringen af bagstien, der nu var afsluttet og som havde givet et meget
tilfredsstillende resultat.
Den i bogstaveligste forstand strålende bagstifest i august, som trods vejrgudernes
ugunst alligevel var blevet en stor succes. Fælles ydre tryk giver som bekendt indre
sammenhold.
Bagstiens hjemmeside- CNP28.dk- er under stadig udvikling. Formanden vil især
gerne have etableret en håndværkerliste som medlemmerne med fordel kan benytte.
Medlemmerne opfordres til at give meddelelse til formanden,såfremt man kan
anbefale egnede håndværkere, som så vil komme på listen.
Problemerne omkring affaldsspandene blev også omtalt. Ole gjorde efterfølgende
opmærksom på, at dette særlige problem også havde været omtalt på
generalforsamlingen for to år siden. Problemet er jo, at det ikke er rimeligt, at hver
husstand skal jonglere med fire forskellige affaldsbeholdere og det er tilsyneladende
også kun formanden, der har fået etableret de to ekstra. De står ude på
centralpladsen og vi andre må gerne i nødstilfælde benytte dem. Hvordan og
hvorledes dette nye affaldssystem får sin endelige form er endnu uvist, men
bestyrelsen vil i hvert fald gøre, hvad den kan for at undgå situationen med 4
affaldsbeholdere på hver ejendom.
1

Formandens udførlige beretning kunne ikke give anledning til yderligere
bemærkninger og blev herefter enstemmigt godkendt.
Revisor Ole gennemgik årets regnskab, der var optrykt på indkaldelsens bagside.
Regnskabet viser et underskud på kr. 20.289,- og vores formue, der sidste år var
kr.20.110,- er nu negativ med kr. 179,-. Oven i alt dette viste det sig tillige, at
udgiften til generalforsamlingen 2007 på kr. 592,- var angivet godtgjort værtsparret,
hvilket undrede Susanne noget, idet hun ikke havde fremsendt nogen regning og
heller ikke havde forventet nogen refundering vedr. generalforsamlingens afholdelse.
Dette sidste gav naturligvis anledning til en del tumult, og roen bredte sig først efter
at Ole havde været hjemme og fundet bilaget frem. Det viste sig at udgiften
relaterede sig til gløgarrangementet m.v. forud for generalforsamlingen.
Underskuddets fremkomst skyldtes i alt væsentligt udgiften til den endelige
istandsættelse af bagstien, hvilken udgift på forhånd var blevet oplyst over for
medlemmerne uden at indsigelse var fremkommet
.
Herefter kunne regnskabet enstemmigt godkendes.
Det vedtoges enstemmigt at fortsætte med uændret kontingentbetaling kr. 300,- pr.
hus. Hertil kommer så opkrævningen vedr. antennebidraget, som Ole også står for.
Vores fortsat utrættelige bestyrelse bestående af Jakob Nielsen som formand,
Ole Jul Nielsen som kasserer og Jens Otto Jarløv, Christine Weber samt Tove Brandt
som menige medlemmer meddelte via formanden at man var villig til genvalg. Denne
meddelelse glædede de tilstedeværende meget og bestyrelsen blev herefter genvalgt
med akklamation.
Som revisor genvalgtes Børge Nørvang Jensen og som revisorsuppleant naturligvis
Ulla Dreisler.
Janne Heller oplyste, at der i hendes ejendom var problemer med trykket på
vandforsyningen og efterlyste erfaringer som andre havde eller havde haft omkring
dette spørgsmål. Spørgsmålet er ikke et egentligt fællesproblem, men måtte alene
vedrøre de huse ,der var tilsluttet et fælles ledningsnet. Der var sket udskiftning
andre steder, og det var nærmest opfattelsen, at udgiften hertil lå omkring 5-6.000,
kr. pr. hus. Man vil i Jannes del af bebyggelsen forsøge at indhente et fælles tilbud på
udskiftning af ledningen.
Anna i NJV 13 stillede forespørgsel omkring eventuel belysning ved indkørslen til
Bagstien fra N.Jespersensvej. Det gik ikke op for dirigenten, hvad bestyrelsens stilling
til denne forespørgsel er, bortset fra at det blev noteret, at Morten og Anna
naturligvis gerne selv måtte opsætte en pæn lampe på deres garage .Men det er jo
en sag ,der kan give anledning til megen diskussion og arbejde fremover.
Kommende arrangementer:
Fastelavn-søndag d. 22. februar med Tove og Susanne som arrangører,
Forårsrengøring søndag d. 26. april,
Bagstifest lørdag d. 22. august med Susanne,Jakob,Henrik,Christine,Kirsten og
Mette som arrangører,
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Efterårsrengøring med efterfølgende generalforsamling søndag d. 22. november
hos Anna og Morten i N. Jespersensvej 13.
Under eventuelt oplyste Ole, at der nu er 19 medlemmer i bagstiens cykelklub. Dog
kun 15 fra den egentlige bagsti .Man cykler lange og hyggelige ture sammen og
forårsklassikeren blev afviklet med ca. 100 km. kørsel på Stevns .Ole lod også
glimrende billeder cirkulere rundt.
Det blev oplyst, at der havde været indbrud hos vore nye medlemmer i NJV 25. Det
var foregået fredag eftermiddag via haven ud til centralpladsen. Alle bedes holde lidt
øje med om der foregår usædvanlige ting på Bagstien.
Under generalforsamlingen blev serveret en fin vin og nogle lækre ”hapser”.
Da der ikke var yderligere bemærkninger til generalforsamlingen kunne dirigenten
hæve denne med tak for rimelig god ro og orden
Seancen sluttede med formandens tak til værtsparret for husly og arrangement.
Flemming Theil dirigent og referent.
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