
Ejerforeningen Bagsværdlund Nord 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 
 

07.09.2017 

 
 

I. Velkomst 

Ane Todbjerg Sønderstrup bød velkommen til den ekstraordinære 
generalforsamling for Ejerforeningen Bagsværdlund Nord kl. 18:30 den 

07.09.2017 i Fælleslokalet, Gladsaxe kulturhus . 

II. Registrering af fremmødte 

Jesper Korsbæk fra Calum registrerede de fremmødte. Følgende 
lejlighedsnumre var til stede (eller havde givet fuldmagt): 
 

1,3,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,36,37,39,41,42,43 

+ blok 3 

III. Bestyrelsens beretning 

Ane præsenterede bestyrelsens arbejde:  
- Oprettelse af mail og dokumentopbevaring 
- Oprettelse af bankkonto med hævekort 

- Ekstranøgler bestilt og udleveret til blok 1. Blok 2 har fået tilsendt 
nøgleseddelsbestilling.  

- Tilbud hentet hjem på 
Ejendomsforsikring 
Administration 

Rengøring 
- Nyhedsbreve udsendt 

- Indbetaling af fællesudgifter 
- Afholdelse af ekstraordinære generalforsamlinger 
- Afholdelse af møder med Calum og HP Byg.  

- Administration i forhold til mailkorrespondance.  

Udestående problemer 

a) Lejlighed 34 – lugtgener. Dette skal man selv kontakte HP Byg med.  

b) Lejlighed 32 – Ringeklokke og dørtelefon virker ikke i blok 2. Dette er HP 
Byg blevet kontaktet med. 

c) Lejlighed 29 – Beboerliste efterspørges, dette er tilsendt til Lise 
d) Lejlighed 32 – Problem med udvendig dørtelefon. Der efterspørges en ny 

ved Calum 

IV. Fremlæggelse af regnskab 

Dette følger kalenderåret og fremlægges derfor ikke endnu 

  



V. Budget 

Det nuværende budget blev præsenteret. Der var ingen spørgsmål hertil.  

  
Det nuværende budget er udarbejdet af Calum og kan komme til at se 

anderledes ud i fremtiden når de reelle udgifter er fundet.  
Ejerforeningen har indhentet tilbud på bl.a. ejendomsforsikring. Der er dog 
allerede tegnet sådan en beretter Calum. Når forsikringspapirerne modtages fra 

Calum vil de udsendes til medlemmerne til info.  
Fælles forsikring af fx ruder, kummer mm. er et emne der drøftes på næste 

ekstraordinære generalforsamling. Der indhentes tilbud på dette forinden da.  
 
Det nuværende budget blev godkendt 

VI. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Jf. foreningens vedtægter skal bestyrelsen bestå af 4 mand og 4 suppleanter. 

Den nuværende bestyrelse ser dette som et minimum grundet det store 
arbejdspres.  
 

Ane trækker sig som bestyrelsesmedlem, det samme gør Jesper Korsbæk 
(formand).  

 
Til den nye bestyrelse vælges følgende medlemmer: 
 

Formand 

Lejlighed 5, blok 1 – Thomass Christensen  

 
Bestyrelsesmedlemmer 

Lejlighed 10, blok 1 – Mikael Grønfeldt, blev valgt til bestyrelsen i sin 

egenskab af formand for samejet vedr. p-kælderen. 
 

Lejlighed 34, blok 2 - Qu Hu 
Blok 3, repræsentant fra firmaet SYBO,  – Søren Nordahl Svendsen 

 

Suppleanter 

Lejlighed 11, blok 1 – Lasse Jacob Dahl 

Lejlighed 24, blok 2 – David Wæverstrøm 
Lejlighed 3, blok 1 – Ane Todbjerg Sønderstrup 

VII. Valg af revisor og suppleant 

Der findes en ønsket revisor forud for næste ekstraordinære generalforsamling, 
der så vælges på denne. Således kan revisoren bistå med regnskabet forud for 

den ordinære generalforsamling i april.  

VIII. Indkomne forslag 

 

Cykelparkering 
Der mangler plads til cykler i både kælder og overjordisk. Calum indretter til 

cykelparkering mellem blokkene. Forud for næste ekstraordinære 
generalforsamling indhentes der tilbud på cykelparkering foran bygningerne.  
 



Mattering på altaner 

I salgsmaterialet er der beskrevet mattering på glas på altanerne. Dette har 

arkitekten dog ikke set som hensigtsmæssigt, da det skærmer for udsigten og 
skæmmer bygningen. Derfor har Calum valgt ikke at sætte det op. De beboere 

der stadig måtte ønske det efter at have boet i lejlighederne i et par måneder 
skal have det for Calums regning. Det mangler stadig at blive afgjort hvorvidt 
dette skal være matteret glas eller folie. Bestyrelsen vender tilbage til 

medlemmerne for at få en tilkendegivelse senere på året eller næste sommer.  
 

Rengøring 

Lige nu kan vi ikke få vasket og støvsuget trapper grundet ingen vand eller el 
på trapperne. Der er el i målerrummet; HP Byg har forhørt VVS om vand; 

men så mangler et afløb – dette kan etableres for 3500,- pr. blok.  
 

3 selskaber har givet tilbud på rengøringen. Et ønske om vand og el fra flere 
selskaber. Vi lytter til, hvad installationerne måtte koste i forhold til 
rengøringsselskabernes priser ved batteridrevet støvsuger. 

 
Affald 

Stor utilfredshed på dette område. Forslag om, at husholdningsaffald 
nedgraves (molokker). Calum har sammen med kommunen besluttet, at der 
kommer molokker øst for blok 1 og vest for blok 3. Der vil på udvalgte steder 

komme miljøstationer til pap, plastik og metal. Fx for enden af blok 1 ved 
Pinjevej – der er lagt fliser til samme formål. 

Calum siger, at kommunen i byggetilladelsen ikke gav mulighed for molokker 
mellem blokkene, som det ellers er planlagt på situationsplanen. Ligeledes 
fortalte Calum at det at der kun kommer to og ikke det på situationsplanen 

nævnte tre stk. De to molokker har en kapacitet der kan imødekomme de tre 
blokke. 

 
Rotter 

Der er et åbent tag-selv-bord for rotter under terrasserne i blok 2. 

Det er fordi terrassen til lejlighed 26 ikke er færdig konstrueret og har en 
åben sprække på ca. 15 cm x 4 meter. Mellem blok 1 og 2 besøges de 7-8 store 

skraldespande af rotter og de kan sagtens få lyst til lidt fred under alle 
terrasserne. 
Det problem blev lovet udbedret omgående af Calum. Det skal laves af HP 

Byg. 
 

Diverse 

- Gerd: reklamer skal ikke parkeres oven på postkasserne! 
- Løsning for nøgler til lokalposten?  

- Hanne Asmussen, Lejl. 14. Kommunen henvender sig til borgerne 
– vi skal have bladet – bestyrelsen finder en løsning mht. nøgler. 

- Per Bennich, Lejl. 32. Man kan let hoppe ind på svalegangengen ud 
for lejlighed 2. Bestyrelsen må arbejde med sikkerheden. 

- Ole Jensen, Lejl. 43. Morgenavisen – buddet har en nøgle 

- Anordning, så dørene (branddørene til svalegangene) ikke brager i? 
Bestyrelsen drøfter sagen. 



- Anne Grethe Christoffersen, lejl, 12. Hoveddørene er 
uhensigtsmæssige, for man skal bruge 2 hænder for at åbne. Også 

barnevogne og handikap har problemer.  
- Hoveddøren i blok 2 lukker ikke helt hver gang. 

- Ellen og Per Bennich, Lejl. 32. Værløse Kommune forlanger, at der 
er et el-system til døråbning til deres hjemmehjælps-personale. 

- Ny nøgleansvarlig? Ingen forslag. (Palmund, Blok 2 har nu meldt 

sig) 
- Lise-Lotte Frausig, Lejl. 29 – antennestik – kun et virker, resten 

kan etableres. 
- Qu Hu, Lejl. 34. Teknikrummet, pt. Åbent, skal aflåses – passer 

vore nøgler? Nøglerne passer ikke. 

- Ellen og Per Bennich , Lejl. 32 Der må ikke være låst til 
målerrummet. – slutbrugeren skal have adgang til målerrummet. 

- Der er fra Dong udleveret en brochure til alle vedr. den nye måler. 
Sad på måleren v. indflytning.  

- Områderne udendørs omkring blokkene mangler at blive 

vedligeholdt. Calum vil tage fat i firmaet, der har ansvar for dette 
og sørge for at dette udføres.  

- Tak til bestyrelsen fra beboerne.  
- Ellen og Per Bennich, lejl. 32 Har været generet af elevatoren, der 

ikke har virket. Elevatorfolk siger, at den virker nu. 

 
 

Mødet blev afsluttet af Thomass Christensen klokken 20.00. 

Referent:  Gerd Askaa 

Referatet godkendt af:  Ane Todbjerg Sønderstrup og Thomass Christensen 


