
Søndag d. 23. nov. 2014 afholdt Foreningen til Bagstiens vedligeholdelse sin årlige 

generalforsamling hos Erling og Ulla Dreisler NJV 3. 

 

Erling bød velkommen og beklagede, at Ulla ikke kunne være tilstede, men hun befandt sig i 

øjeblikket på Gentofte hospital for behandling af en alvorlig ankelskade.. 

Herefter fik vores formand Jakob ordet og han takkede indledningsvist Ulla og Erling for 

værtsskabet. Derefter blev alle budt velkommen og en særlig velkomst blev rettet til vore nye 

medlemmer Louise og Torben Schmock, der sammen med deres døtre Rosa ( 15 år ) og Ida (12 år ) 

samt en meget let genkendelig hund ved navn Amigo just er flyttet ind i NJV 21 overtaget efter 

Morten Kjær .For at lette vore nye medlemmer i kendskabet til grundejerforeningens øvrige 

medlemmer foreslog formanden, at hver enkelt af de tilstedeværende rejste sig op, sagde  sit navn 

og adresse samt nævnte hvor længe man havde boet i  sin ejendom. Gennemførelsen af denne 

øvelse tog lidt tid, men vi håber alle at Louise og Torben fik en beroligende fornemmelse af, at her 

flyttes der ikke så meget. Referenten mindes stadig formandens far James´vidunderlige festtale ved 

en bagstifest hvor han efter mange sindrige omveje nåede frem til sin konklusion:” det er ikke jer 

der vælger husene, det er husene der vælger jer.” Og det forpligter  jo. 

 

Herefter kunne formanden  gå over til den egentlige generalforsamling og på bestyrelsens vegne 

foreslog han valg af Jens Otto CNP  24 som dirigent 

. 

Jens Otto blev enstemmigt valgt og efter rutineret at have konstateret generalforsamlingens lovlige 

indvarsling og beslutningsdygtighed gik han over til den egentlige agenda .hvor første punkt var 

valg af referent..Bestyrelsen foreslog Flemming NJV 19, der efter forsigtigt at have konstateret, at 

der ikke var andre forslag, takkede hjerteligt for tilliden uden tanke for de genvordigheder, der 

ventede ham forude ved udøvelsen af dette vanskelige hverv. 

 

Formanden fik herefter ordet for aflæggelse af beretning. 

Det havde været et rimeligt stille år. Lampesagen, der i mange år havde martret bestyrelsen, havde  

nu fundet sin endelige og tilfredsstillende afslutning. Her tillader referenten sig at indskyde, at 

Annet senere på generalforsamlingen oplyste, at den isatte pære i den nye lampe først tændte nogen 

tid efter at man havde passeret lampen. Den indkøbte sparepære vil omgående blive erstattet af en 

LED pære. 

 

Der var foretaget kloakrenovering på N. Jespersensvej 1-13 og der var ikke i årets løb fremkommet 

oplysninger om rotter. 

 

De indkøbte videoovervågninsskilte er sat op på bagstien og muligvis som resultat heraf, var der 

ikke fremkommet meddelelser om  indbrud hos foreningens medlemmer i året. 

Narkopolitiet har vist sig på CNP. Man har mistanke om narkohandel i området og formanden 

kunne oplyse at de let skjulte hundelorteposer man har kunnet finde på området ifølge politiet 

somme tider indeholdt narko og ikke h vad man ellers kunne forvente. Formanden 

 havde også fotograferet nummerpladen på en mistænkelig bil på CNP og sendt billedet til politiet, 

der dog meddelte, at bilen ikke var narkorelateret, men dog  havde forbindelse til noget tyveri. I 

denne forbindelse kunne det til alles beroligelse oplyses, at den herre som i lang tid er gået frem og 

tilbage på VJV med en barnevogn, ikke er kriminel, men blot en pæn amerikaner,  hvis barn sover 

bedst i frisk luft uden rystelser og NJV s fortov er det planeste han har kunnet 

finde.på¨Frederiksberg. 

 



Forårsrengøringen havde et smukt resultat og Tove stod for en  vellykket Tappas servering. 

 

Fastelavnsarrangementet er grundet manglende børn under 10 år gået i stå,. Men kan uden 

problemer genoptages hvis man frembringer en tønde og et tilstrækkeligt antal børn 

 

Bagstifesten havde atter i år været en stor succes med dejlig mad og god stemning 

Bagstifestens indledende fanfare (stammer oprindeligt fra Ludvig d. 14s hof) en nu blevet 

digitaliseret efter i mange år at være fremført via referentens båndoptager (Kenwood). Det måtte jo 

ske. 

Formanden ytrede noget om fornyelse af festarrangementet uden at referenten forstod, hvad 

begrundelsen var for denne bemærkning. 

 

Efterårsrengøringen fastlægges fortsat sammen med generalforsamlingen uanset at der er lang tid til 

tømning af haveaffald. Leje af container er svimlende dyrt. 

Det ser ud til at alle er tilfredse med kabeltvanlægget.Vi har en meget billig ordning og der er ingen 

grund til at pille ved den. 

Formandens beretning kunne enstemmigt godkendes og det med akklamation 

. 

Næste punkt var regnskab. 

Ole gennemgik regnskabet ,som står på bagsiden af indkaldelsen. De ejere som har lamper opsat til 

bagstiens belysning modtager hver kr. 100,00 til dækning af strømforbrug I regnskabets 

kassebeholdning indgår en gæld til bagstifestkassen på kr. 8349. I øvrigt viser regnskabet et 

forventeligt underskud på kr. 6.620,- relaterende sig til sidste års generalforsamlingsvedtagelse om 

antenneforstærker mv. Formuen er pr. 30. sept. 2014 kr 12.902. 

Regnskab og status godkendtes enstemmigt med klapsalver 

I tilslutning til dette punkt vedtoges uændret kontingent på 300, kr. årligt pr husstand 

 

Valg af Bestyrelse. 

Bestyrelsen består af Jakob ,cnp 28,Ole nvj 5,Tove cnp 22 og Christine cnp 38.. De ville alle gerne 

genvælges, hvis det var muligt. Efter Mortens fraflytning er der en ledig plads i bestyrelsen og den 

kunne vort nye medlem Torben godt tænke sig at besætte. Alle kunne med glæde tilslutte sig både 

den siddende bestyrelses  og Torbens tilkendegivelse og de blev alle valgt med akklamation. 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Jakob Nielsen som formand,,Ole Jul Nielsen som 

kasserer samt Tove Brandt, Christine Weber og Torben Schmock som bestyrelsesmedlemmer uden 

særlig portefølje. 

 

Revisor.Børge Nørvang Jensen njv 17 blev enstemmigt genvalgt som revisor og tilsvarende Ulla 

Dreisler som revisorsuppleant. 

 

Forslag. Fra Annet njv 21 fremkom forslag om etablering af et sangkor i bagstien og fra Susanne 

cnp 20 forslag om etablering af en petanqueklub. Begge forslag fandt stor tilslutning og begge 

damer bemyndiges til at gå videre med deres planer 

 

Eventuelt. Der forelå forslag om snerydning på selve bagstien i månederne december ,januar og 

februar for et månedligt honorar på kr. 1.000,00 .Referenten har ikke kræfter til at orientere om de 

mange forskellige tilkendegivelser dette forslag gav anledning til, men det hele sluttede med at en 

stærkt udmattet dirigent satte under afstemning et forslag om en snerydningsordning kombineret 

med en kontingentforhøjelse. Resultatet af afstemningen viste ikke et tilstrækkeligt stærkt flertal og 



da jo ikke alle medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen blev forslaget om snerydning 

trukket tilbage. 

 

Festudvalget fortrinsvist til bagstifesten ,nemlig Susanne cnp 20,Jakob cnp 28, Henrik Larsen cnp 

34, Christine Weber cnp 38 og Kirsten cnp 36 blev genvalgt og som yderligere medlem til dette 

udvalg blev valgt Torben njv 23. 

 

26. april kl. 14.00 er der forårsrengøring. 

15. august og omliggende dage er der bagstifest. 

22. november er der generalforsamling. 

 

Vore nye medlemmer Louise og Torben stiller gæstfrit deres nye hjem på N Jespersensvej 21 til 

rådighed for generalforsamlingens afholdelse d. 22. nov. 2015  

 

Generalforsamlingen hævet med tak til Erling og Ulla for gæstfri modtagelse af os alle samt tak til 

dirigenten for forstandig ledelse af begivenhederne, 

 

Frederiksberg d. 23. november 2014 

Flemming Theil 

Referent. 

 

       

        


