Den 2. november 2010 afholdtes den årlige generalforsamling i Foreningen til Bagstiens
Vedligeholdelse.
Generalforsamlingen blev afholdt hos Christine Weber CNP 38.
Forinden selve generalforsamlingen havde en hel del af foreningens medlemmer fra kl 14.00
gennemført en grundig oprydning og beplantningsklipning af selve stiområdet, som nu
fremtræder pænt og ordentligt til den kommende vinter.
Christine bød velkommen og gav straks herefter ordet til Tove, der i formandens fravær havde
fået overdraget dennes hverv.
Tove havde en hilsen fra formanden og kunne derefter på bestyrelsens vegne foreslå Flemming
som dirigent og referent. Der var ikke andre forslag til disse betydningsfulde poster og
Flemming, der herefter var valgt, kunne efter at have konstateret generalforsamlingens lovlige
indvarsling og beslutningsdygtighed give ordet til Tove til første punkt på
agendaen/dagsordenen: nemlig årsberetningen
Tove indledte med at berette om de mere familiære begivenheder i Bagstien,-der var tale om at
Elin Brathie sammen med Julie der går i 3. Klasse på Lindevangsskolen er flyttet in hos Ebbe
CNP 16, samt at Jacob Deichmann er flyttet ind hos Christine CNP 38.
Herefter omtalte Tove årets sædvanligvist vellykkede begivenheder, såsom Fastelavnsfesten
med tøndeslagning, forårs- og efterårsrengøringen samt endelig årets højdepunkt Bagstifesten,
der i år havde haft helt overvældende tilslutning- og det ikke ufortjent. Det var meget storslået
med fin mad ,fyrværkeri, musik og dans. Det går efterhånden helt fint med lancieren, men der er
dog stadig en del for Dorthe at rette.
Bestyrelsen havde naturligvis også haft mange andre aktiviteter at tage vare på, herunder især
problemerne omkring belysning i bagstien. Det blev i denne forbindelse fra forsamlingen
forsigtigt nævnt, at det ved sidste års generalforsamling blev besluttet at opsætte en lampe på
Anna og Mortens garage mod selve bagstien .Denne ikke uvæsentlige entreprise er angiveligt
stadig til behandling i bestyrelsen, men det blev dog endnu en gang stillet i udsigt, at lampen vil
blive opsat i det kommende år. Til beroligelse for Anna og Morten er der helt klart tale om en
udgift, der afholdes af foreningen.
Toves beretning gav ikke anledning til yderligere bemærkninger og kunne derefter enstemmigt
godkendes og det men akklamation.

Næste punkt på agendaen/dagsordenen var regnskabsforelæggelse og vedtagelse af
kontingent.
Regnskabet var ikke, som det ellers var stillet i udsigt, trykt på indkaldelsens bagside, men Ole,
der skulle gennemgå regnskabet, var forberedt herpå og kunne uddele til deltagerne et færdigt
og af revisor underskrevet regnskab, som ikke viser udsædvanlige posteringer og et overskud
på kr. 4.360 og foreningens formue pr. 1. oktober 2010 er nu kr. 8.682. Der var ingen

bemærkninger til Oles gennemgang af det gode regnskab, der herefter enstemmigt kunne
godkendes ,ligesom det enstemmigt kunne godkendes ,at årskontingentet fortsætter uændret
med kr. 300,00 pr husstand.
Agendaens/dagsordenens næste punkt var valg af bestyrelse. Tove oplyste, at den
nuværende bestyrelse, der består af Jakob Nielsen (formand)Ole Jul Nielsen (kasserer) samt
Tove Brandt, Christine Weber samt Jens Otto Jarlov, hvoraf de tre var til stede, alle- i øvrigt i
overensstemmelse med de senere års tilkendegivelser-var villige til at fortsætte, såfremt de blev
genvalgt.-De blev så alle genvalgt med akklamation og de tilstedeværende genvalgte
bestyrelsesmedlemmer kunne straks herefter meddele, at man havde konstitueret sig med
Jakob Nielsen som formand og Ole Jul Nielsen som kasserer.

Revisorvalg.
Børge Nørvang Jensen meddelte, at han gerne ønskede genvalg og dette ønske fik han
naturligvis straks opfyldt. Ulla Dreisler fortsætter naturligvis som suppleant..
Fremtidige arrangementer:
Man fastlagde herefter følgende arrangementer:
Fastelavnsfest d 6. marts 2011 med Susanne og Tove som arrangører
Forårsrengøring d. 1. maj 2011- Referenten mener, at der til dette arrangement muligvis hører
en mindre frokost i det grønne og håber, at bestyrelsen vil tænke på det og på hvad tid
arrangementet påbegyndes. Det får vi måske nok nærmere besked om ???
Bagstifesten bliver d. 20. august 2011 og de nærmest heromkring liggende dage (og nætter)
Arrangører er som sædvanlig Susanne, Jakob Henrik ,Christine Kirsten og Métte.
Endelig efterårsrengøringen d. 20. november 2011 og den samme dag efterfølgende
generalforsamling.

I tilknytning til næste års generalforsamling spurgte dirigenten forsigtigt Tove om denne kunne
afholdes hos hende, således at vi alle kunne se, hvad det er der er foregået i huset i relation til
alle de stilladser,stiger,gangbroer mv. som nu gennem meget lang tid har været anbragt på og
ved CNP 22.-Tove, der havde forståelse for vores umættelige nysgerrighed, meddelte, at hun
fandt det urimeligt, at vi skulle vente til november næste år. I stedet ville hun om rimelig kort tid
invitere til åbent hus,- det glæder vi os til.
Ole og Dorthe NJV 5 meddelte herefter ,at de påtager sig værtsforpligtelserne ved næste års
generalforsamling.
Under eventuelt bemærkede Henrik Larsen, at hans fjernsynsbillede ikke var skarpt nok.
Enkelte andre havde lignende problem dog ikke på NJV, hvor alle var tilfredse med tv-billedet.

Man mente nok, at det var de enkelte huse, der havde problemer og at man selv primært skulle
søge problemet løst.
Cykelgruppen, der stadig tæller 14 meget aktive deltagere, har jævnligt rimeligt lange
træningsture. De har oven i købet haft både en forårsklassiker, der med udgangspunkt fra
Agersø kørte rundt i Sydsjælland og en efterårsklassiker, der med udgangspunkt i formandens
sommer- og vinterresidens i St. Jeannet kørte rundt i selveste Provence.
Løbeholdet fungerer stadig med løbeture mandag, tirsdag ,torsdag og fredag. Man skal blot
møde op ved formandens havelåge kl. 6.45 om morgenen og så går det ellers derudad.
Nogle huse havde for nylig fået udskiftet vandrør. Det sker vist nærmest tre huse ad gangen.
Det koster nu ca. 10.000 kr, vistnok for 3 huse.
Herefter var der ikke yderligere punkter til diskussion og dirigenten kunne slutte
generalforsamlingen med tak for god ro og orden og tak til Christine for husly og fint traktement.
Fl. Theil
dirigent og referent

