
Referat fra Bagstigeneralforsamlingen 2016.   
D. 20. november 2016 afholdtes den årlige generalforsamling i ”Foreningen til Bagstiens vedligeholdelse”. 

Begivenheden fandt sted hos Thorkild og Kirsten, CNP 36, hvor der var mødt repræsentanter fra en meget 

overvejende del af foreningens 22 huse. 

 Formanden takkede indledningsvist Kirsten og Thorkild for deres gæstfrihed og kunne derefter erklære 

mødet for åbent.  På bestyrelsens vegne foreslog formanden Jens Otto cnp 24 som dirigent. Jens Otto blev 

enstemmigt valgt, og efter at han og formanden havde fået undertegnede valgt som referent, kunne man 

gå over til første punkt på dagsordenen.  

  

FORMANDENS BERETNING. 
 Formanden indledte beretningen med at oplyse at ”Lampesagen”, som gennem en årrække havde plaget 

bestyrelsen, nu havde fået sin endelige afslutning, idet der nu var lys i alle seks lamper. 

De to antenneforstærkere var nu rykket ud af de respektive kældre og kunne beses udefra 

Antenneproblemerne i øvrigt var angivet som selvstændigt problem på agendaen. 

Sagen omkring ”Treleddets” planer om etablering af taglejligheder havde fået sin lykkelige afslutning ved 

kommunens afslag. Bagstien havde -tilsyneladende noget ukoordineret- været inde i sagen gennem 

henvendelser til kommune og presse. 

 

Forårsrengøringen havde været en succes og tilsvarende for selve bagstifesten, der havde stået i DSB tegn. 

Selvom bestyrelsen ved forrige generalforsamling havde fået mandat til at indkøbe et nyt telt, havde man 

afstået herfra. Det gamle telt kunne med de fornødne reparationer forhåbentligt og formentligt klare sig 

nogle år endnu. Formanden havde med tilfredshed konstateret resultatet af den just overståede 

efterårsrengøring på bagstien. Referenten tilføjer for egen regning at mange medlemmer af bagstien efter 

rengøringen havde været til et meget vellykket gløgg  og æbleskivearrangement hos formanden og 

Marianne. 

 

Beretningen blev enstemmigt og med akklamation godkendt. 

  

REGNSKAB. 
Kasserer Ole fremlagde årets regnskab. Regnskabsmaterialet er godkendt og underskrevet af foreningens 

revisor Børge, og viser et overskud på kr. 3.051. og en formue på kr. 20.854. Regnskabet blev enstemmigt 

godkendt og i tilslutning hertil godkendtes det enstemmigt at KONTINGENTET fortsætter uændret kr. 

300.00 pr hus pr. år. 

  

VALG AF BESTYRELSE. 
Formanden oplyste at den samlede bestyrelse var villig til at lade sig genvælge. Stillet over for denne 

tilkendegivelse var der bestemt ingen, der fremkom med andre forslag og bestyrelsen, der består af Jakob 

Nielsen (formand) Ole Jul Nielsen (kasserer) Christine Weber, Anna Funch og Torben Schmock, blev 

herefter enstemmigt genvalgt og med akklamation. 

  

 VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT 
  

Børge Nørvang Jensen som revisor og Ulla Dreisler som revisor-suppleant blev begge genvalgt med 

akklamation. 

  



 ANTENNEFORENINGEN 
  

 Ole, som på strålende vis står for økonomien bag vort fælles antenneanlæg, oplyste at YouSee, som er den 

egentlige leverandør, pr. 1.januar ændrer lidt på radio og tv. Ole udleverede en pjece fra YouSee. Så vidt 

referenten forstår, skal vi pr. 1. januar 2017 genindlæse TV kanalerne og på radiosiden skal man enten købe 

en DAB radio eller hos EL-Giganten en DAB-adapter, som man kan slutte til sit eksisterende anlæg.  

Jens Otto har allerede gjort dette og han siger det fungerer aldeles udmærket. Adapteren koster ca. 500,00 

kr. -og der er 20% rabat. I øvrigt vil Ole gerne være behjælpelig og har tlf. 40407569. Husk at tage 

brochuren med hos El-Giganten hvis I skal benytte rabatten på de 20%. Husk at I skal sikre jer de fornødne 

ledninger i forbindelse med købet. De fornævnte ca. 500 kr. er efter at rabatten er fratrukket 

  

FASTLÆGGELSE AF ARRANGEMENTER. 
  

Følgende blev besluttet: 

Forårsrengøring d 23. april 2017 

Bagstifest fra d. 18 til i hvert fald d. 20 aug. 2017 og med hovedfesten d. 19. aug. Man glemte vist valg af 

festudvalg. Referenten går ud fra, at såfremt han ikke hører andet er der genvalg til Susanne, Jakob, Henrik 

Larsen, Christine, Kirsten og Torben Schmock. Efterårsoprydning og generalforsamling d.26.november 2017 

fra kl. 14. 

  

EVENTUELT. 
  

Formanden uddelte til den noget overraskede forsamling et noget forsinket øl-regnskab fra bagstifesten 

(dog fra 2016). Janne efterlyste en a-jourført håndværkerliste på Bastiforeningens hjemmeside. Erling 

oplyste, at han og Ulla måtte melde afbud til bagsti-festen næste år grundet solformørkelse i U.S.A. 

  

Da der ikke var yderligere på dagsordenen kunne dirigenten erklære generalforsamlingen afsluttet med 

oprigtig tak for god ro og orden.  

 

På dette tidspunkt spurgte referenten spagfærdigt om dirigenten havde konstateret indkaldelsens lovlighed 

og om man dog ikke skulle finde ud af stedet for næsteårs generalforsamling. Dirigenten blev meget 

ulykkelig og konstaterede efter et kort eftersyn i vedtægterne at generalforsamlingen var helt klart lovligt 

indvarslet og beslutningsdygtig. Som straf for sine forglemmelser erklærede han, at næste års 

generalforsamling gerne måtte holdes hos ham og Rikke i CNP 24. 

Sådant blev det vedtaget og generalforsamlingen endeligt afsluttet og alle var glade. 

  

Frederiksberg d. 21.november 2017 

Flemming Theil-referent 

 

 

Datoer til kalenderen i 2017: 

 

Forårsrengøring   23/4-2017 

BAGSTIFEST    19/8-2017 

Oprydning og generalforsamling 26/11-2017 

 


