Den 20. november 2011 afholdtes den årlige generalforsamling i ”Foreningen til Bagstiens
Vedligeholdelse”.
Generalforsamlingen afholdtes hos Dorthe og Ole på adressen N.Jespersensvej 5 og havde samlet en
meget væsentlig del af bagstiens beboere.
Vores formand Jakob Nielsen bød velkommen og efter at have rettet en hjertelig tak til Ole og Dorthe for
deres gæstfrihed, stillede han på bestyrelsens vegne forslag om at Flemming (NJV 19) blev valgt til
dirigent .Flemming takkede meget for valget og i den herefter opståede forvirring påtog han sig tillige
opgaven som referent, hvis der ikke var andre interesserede . Det var der ikke hverken til det ene eller
andet. og Flemming, der herefter betragtede sig som enstemmigt valgt som dirigent og referent, kunneefter at have konstateret generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed,- give ordet til
formanden med henblik på aflæggelse af Beretning..
Formanden oplyste, at bestyrelsen havde haft et travlt år med et møde, diskussioner og diverse e-mails.
Han fremhævede det fine fastelavnsarrangement, der havde mange og også mange farvestrålende
deltagere. Det var ikke gået så godt med forårsrengøringen. Det havde måske noget at gøre med
manglende forvarsel om denne begivenhed, der jo i øvrigt slet ikke fandt sted..Det gjorde derimod
bagstifesten, der havde været en strålende succes med ualmindelig dejlig mad og mange glade
deltagere. Det med den dejlige mad havde dog den konsekvens,at de lagte budgetrammer var blevet
overskredet med hele kr. 3500,00. Der var dog også blevet indkøbt nogle duge,- her brød den årvågne
kasserer Ole dog ind og oplyste, at udgiften hertil ikke var inkluderet i de 3.500.-!!
Så var der lampesagen. Der var endnu ikke kommet den lovede belysning på stien ud mod N.
Jespersensvej. Men lampen var indkøbt og entreprenøren var bestilt, så¨denne sag ville snart finde sin
behørige afslutning.
Bestyrelsen havde modtaget en opfordring til en fælles indsats i forbindelse med den kommende
postkasseopsætning. Bestyrelsen havde dog fundet, at der ikke var mulighed for at finde frem til en fælles
løsning.
Bagstiens hjemmeside er www. Bagstien.dk
Formanden afsluttede sin beretning med nogle bemærkninger om friske kræfter i bestyrelsen.
Formandens beretning gav ikke anledning til så mange bemærkninger. Dirigenten påpegede dog, at det
med den friske bestyrelse kunne drøftes senere under et andet punkt på generalforsamlingen. Herudover
tillod dirigenten sig ganske kort at gennemgå en del af sagsforløbet i lampesagen.- bl. a. nævnte han,at
det af et referat tilbage fra 2005, hvor man i øvrigt året tidligere havde aftalt opsætning af denne lampe,
fremgår , at entreprenøren var bestilt og at man blot manglede at få indkøbt selve lampen. Det fremgår af
de følgende års referater, at bestyrelsen fortsat havde arbejdet med denne sag og det er derfor en glæde,
at sagen nu ved indkøbet af selve lampen synes at have fået sin afslutning. Spørgsmålet er måske om
entreprenøren fra 2005 stadig har sin forretning!
Herudover var der bemærkninger om de noget indviklede regler der er kommet for modtagelse af tv og
radio. Dette vil Ole nærmere redegøre for under eventuelt.
Formandens beretning kunne herefter enstemmigt godkendes.
Næste punkt på dagsordenen var forelæggelse og godkendelse af regnskab.
Foreningens revisor Ole Jul Nielsen gennemgik årsregnskabet 2010/2011 med tilhørende status pr. 30.
sept. 2011. Regnskabet, som også af praktiske grunde indbefatter antenneregnskabet, viser et resultat
på kr. 4.786,.- og en formue på kr 13.468,-.Regnskabsmaterialet, der i forvejen var fremsendt til
medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, gav ikke anledning til bemærkninger
og kunne enstemmigt godkendes, ligesom det enstemmig blev godkendt, at det årlige kontingent
fortsætter uændret med kr. 300,- pr husstand.

Herefter var punktet valg af bestyrelse.
Som foran anført havde formanden i afslutningen af sin beretning talt om, at der måske skulle friske
kræfter i bestyrelsen. Nærmere udspurgt om dette udsagn, viste det sig dog, at formandens udtalelse
skulle forstås som værende under forudsætning, at der ikke var andre, der meldte sig!! Således beroliget
kunne generalforsamlingen drøfte spørgsmålet nærmere, og det viste sig, at der var stemning for en
enkelt udskiftning i bestyrelsen og Jens Otto meddelte herefter ,at han var villig til at udtræde og give
plads for et nyt medlem. Dette tog man til efterretning, og i stedet blev enstemmigt nyindvalgt Morten
Kjær, N. Jespersensvej 23. Den øvrige bestyrelse blev enstemmigt genvalgt og bestyrelsen består
herefter af Jakob Nielsen (formand ),Ole Jul Nielsen. ( kasserer ) Tove Brandt, Christine Weber og
Morten Kjær.
Revisorvalg.
Børge Nørvang Jensen blev enstemmigt genvalgt som revisor og som suppleant blev Ulla Dreisler
?
ligeledes genvalgt. Naturligvis, hvem ellers
Der blev fastsat følgende arrangementer:
Fastelavnsfest d. 19. febr. 2012- Susanne og Tove er arrangører.
Forårsrengøring d. 29. april 2012 fra kl. 11.oo. Bestyrelsen stillede et efterfølgende arrangement i
udsigt.
Bagstifest Lørdag d. 18. august 2012 og omliggende dage
Efterårsrengøring med efterfølgende generalforsamling d. 25. november 2012

Arrangører til Bagstifesten er Susanne,Jakob, Henrik, Christine og Kirsten.
Vedrørende spørgsmålet om stedet for næste års generalforsamling meddelte Tove ,at hun og Martin var
villige at lægge hus til og det er på adressen C.N. Pedersensvej 22. Tove havde allerede efter sidste års
generalforsamling meddelt referenten en dato for besigtigelse af cnp 22, der har været underkastet en
gennemgribende ombygning, men referenten havde desværre ikke fået sat denne dato ind i referatet. Det
undskylder referenten hermed..Vi er allerede nu mange, der er spændte på at se huset indvendigt.
Eventuelt
Under dette punkt redegjorde Ole nærmere for problemerne omkring vor tv og radiomodtagelse. Et
referat af Oles tekniske oplysninger om disse problemer ligger langt ud over referentens åndelige
potentiale og Ole lovede, at han ville udarbejde en skriftlig redegørelse, som kan vedhæftes nærværende
referat. Det skulle gerne være sket.
Forinden selve afslutningen på generalforsamlingen afspillede Ole sekvenser fra de optagelser TV havde
gjort på N. Jespersensvej efter sommerens voldsomme skybrud. Det er her Ole står i vand til knæene
iført gummistøvler,shorts og sydvest i naboens kælder og udtaler sig til det ganske land og man ser også
en sekvens af Børge bærende våde rockwoolmåtter. Det var en morsom og velvalgt af slutning på
generalforsamlingen.
Tak til Dorthe og Ole for godt værtsskab.
København d. 27. november 2011
Flemming Theil
referent

