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Generalforsamlingsreferat 2009
Foreningen til Bagstiens vedligeholdelse.

Den 22. november 2009 afholdtes foreningens årlige generalforsamling . Generalforsamlingen
blev afholdt hos Anna og Morten, der generøst havde stillet deres nyistandsatte bolig til
disposition for denne begivenhed.
Ole indledte mødet med en hilsen fra formand Jacob, der var bukket under for influenzaepidemien og fra sin sygeseng hostende havde bedt Ole om på formandens vegne at lede mødet.
Sygdom havde tilsyneladende ramt adskilligt flere bagstibeboere, idet der kun var mødt op i alt 14
personer. Familien Dreisler havde dog
telefonisk meldt afbud fra London.
Ole bød i øvrigt herefter velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at Flemming blev valgt
både som dirigent og referent. Der var ikke andre forslag til disse betydende poster, hvorefter
Flemming, efter at have konstateret generalforsamlingens lovlige indvarsling og
beslutningsdygtighed (der var dog en mindre tidsmæssig detalje i selve indbydelsen , som man så
bort fra) kunne give ordet til Ole med henblik på aflæggelse af beretning
Ole omtalte følgende væsentlige begivenheder.
Fastelavnsfesten d. 22. februar, som med stor succes var gennemført under ledelse af Tove og
Susanne .Der havde været ca. 50 deltagere hvoraf flest voksne.
Forårsrengøringen i april var af uforklarlige grunde ikke blevet gennemført.
Den store og vellykkede bagstifest i august i det dejligste sommervejr og med rekordstor
deltagelse.
Endelig efterårsrengøringen nogle timer inde generalforsamlingen.- Alle er vist enige om, at der
ser nydeligt ud på bagstiens arealer på nuværende tidspunkt.- Bestyrelsen er dog lidt bekymret
for, hvor længe raftehegnet på den sydlige del af stien ud til NJV kan holde. Et brud på hegnet
kan jo give problemer for trafikken gennem bagstien..
Bestyrelsen havde afholdt et egentligt møde i årets løb, men havde naturligvis herudover været i
jævnlig kontakt til drøftelse mv. af opståede problemer.
Hjemmesiden hedder nu ” Bagstien.dk”
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Bestyrelsen fik atter i år bemyndigelse til at opsætte en lampe i bagstien. Den vil blive opsat på
Morten og Annas garage så højt, at den ikke generer færdslen og sikres bedst muligt mod
hærværk .Den lampe glæder vi os alle til. Men lad os nu se.
Cykelforeningen har nu 14 aktive medlemmer .Christine og Mette havde deltaget i Tøserunden og
10 deltagere havde været på Week-end tur i Mols Bjerge. Der startes atter i april 2010 og Ole
ventilerede mulighederne for en efterårsklassiker til formandens sommerresidenser i Provence.
Oles beretning på formandens vegne blev enstemmigt godkendt.
Ole gennemgik herefter årsregnskabet 2008-2009.Regnskabet udviser ikke særlige udgifter og
har et overskud på ca. 4.000,- kr. De ejere, der forsyner bagstilamperne med el modtager årligt
hver kr. 100. til dækning af forbrug. Regnskab og status blev enstemmigt godkendt ligesom det
enstemmigt godkendtes, at det årlige kontingent på kr. 300,00 pr. husstand fortsætter uændret.
Valg af bestyrelse.Ole oplyste, at den nuværende bestyrelse, der består af Jakob Nielsen
(formand) Ole Jul Nielsen(kasserer) samt Tove Brandt ,Christine Weber og Jens Otto Jarlov, alle
var villige til at træde tilbage ,såfremt de ikke blev genvalgt. Stillet over for denne tilkendegivelse
blev alle øjeblikkeligt genvalgt og med akklamation, og den nu genvalgte bestyrelse oplyste straks
derefter, at den havde konstitueret sig med Jakob Nielsen som formand.
Som revisor genvalgtes Børge Nørvang Jensen og som revisorsuppleant naturligvis Ulla
Dreisler.
Man fastlagde herefter følgende arrangementer:
Fastelavnsfest .Søndag d, 14 februar 2010 med Tove og Susanne som arrangører.
Forårsrengøring på bagstien. Søndag den 25. april 2010 fra kl. 11.00 (efterfølgende frokost på
bagstien?)
Bagstifest kuliminerende lørdag d. 21. august 2010 med Susanne, Jakob, Henrik ,Christine,
Kirsten og Mette som arrangører,
Efterårsrengøring med efterfølgende generalforsamling søndag d. 21. november 2010, hvor Ole
og Dorte NJV 5 påtager sig værtskabsforpligtelserne..
Under eventuelt oplyste John, at der fortsat existerer en løbeklub i bagstien. Der løbes 4 gange
ugentligt, mandag, tirsdag , torsdag og fredag.- der startes kl. 6,45 ud for Jakobs havelåge.
Løbeturen går til Frederiksberg Have, rundt i den og retur.. Det er ca. 6 km og der løbes på 30-35
minutter. Alle er velkomne og det er gratis.
Jens Otto henledte opmærksomheden på indholdet i vore servitutter, som i øvrigt er optrykt på
hjemmesiden. Specielt henledes op- mærksomheden på bestemmelserne om husenes ensartede
udseende som lav rækkehusbebyggelse, bestemmelserne vedr. træer og træhøjde samt
bestemmelserne omkring raftehegn ,højden af disse etc.. Disse bestemmelser er jo besluttet til
fælles gavn for beboerne og det kan derfor kun være i fælles interesse at bestemmelserne
respekteres og følges af bagstiens beboere. Der var almindelig enighed omkring Jens Ottos
bemærkninger.
Herefter var der ikke yderligere på dagsordenen og dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen
med tak for god ro og orden.
Ole sluttede med en tak til dirigenten samt tak til Morten og Anna for værtsskabet for denne
generalforsamling.
Fl. Theil
referent
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