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Kære alle. Bestyrelsen valgte at aflyse afholdelsen af fastelavn i år, idet der ikke var nogen, 
der havde budt ind på at holde det. Det betyder ikke, at vi ikke kan genoplive det, hvis en vært 
melder sig. Pt. venter vi på at høre mere om projektet omkring en butik for enden af Fole-
marksvej. Det ser ud til at blive til noget. Bestyrelsen har indbudt ham, der står for projektet 
Brian Schou, til generalforsamlingen. Så vil han fortælle om projektet og besvare alle spørgs-
mål, der måtte være. Endelig beslutning om etablering af letbanen forventes taget efter som-
merferien, når der er kastet rigtig lys over omkostningen. 

Til generalforsamlingen i år - indkaldelsen findes inde i bladet - har vi et særligt valg. Kasper-
sen holdt som bekendt op sidste år, og der blev ikke valgt et andet bestyrelsesmedlem. Det 
gjorde, at Carsten Enstrøm har ageret som både næstformand og som sekretær. Vi vil gerne 
vælge et nyt bestyrelsesmedlem, så vi håber på, at en kandidat melder sig. Endvidere skal vi 
vælge en ny revisor, idet Holger Buch er ved at sælge sit hus. Og en revisorsuppleant idet sup-
pleantet afgik ved døden sidste år. Også her anmodes om frivillige til valget. 

Så der ligger opgaver og venter, og arrangementskoordinatoren skal nok barsle med nogle 
events, som i kan deltage i. Vi har talt om at udbyde et besøg hos Banedanmark, selv om 
nogle har været der før, for at bringe interesseredes viden på højde med virkeligheden i det 
spændende byggeri. 

Bestyrelsen ser frem til at møde jer til den kommende generalforsamling, som man skal til-
melde sig til af hensyn til indkøb af smørebrød. Godt 2017. 

 
Claus Hoffmann 

 Formand 



 

2 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

   

Mandag den 20. marts 2017 kl. 19.00   

i Auditorium sal 2 på Brøndbyvester Skole, Krogagervej 

   

Dagsorden:   

   

1. Valg af dirigent   
2. Formandens beretning   
3. Regnskab 2016 / Budget 2017 
4. Valg:   

   

a. kasserer 
b. 2 bestyrelsesmedlemmer 
c. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 
c. 2 bestyrelsessuppleanter  
d. revisor 
e. revisorsuppleant 
  

5.  Indkomne forslag   
Forslag skal være skriftlige og skal være formanden i hænde senest  
tre dage før generalforsamlingen   

6.  Eventuelt   
   

På valg er:   

 John Brinch (Kasserer)   
 Carsten  Enstrøm (bestyrelsesmedlem) 
 Jørgen Hindberg (bestyrelsesmedlem / Arrangement koordinator) 
 1 nyt bestyrelsesmedlem for 1 år 
 Flemming Hersig (Suppleant)   
 Johnny Skjelmose (Suppleant)   
 Revisor 
 Revisorsuppleant 
   

Regnskab 2016 / Budget 2017 findes i dette blad.  

Ang. tilmelding: Tilmeldingsblanket er vedlagt dette blad.  
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REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2016 
 

GENERALFORSAMLING NR. 66 I GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEGÅRD VEST 
TIRSDAG DEN 8. MARTS 2016 I TEATERSALEN PÅ BRØNDBYVESTER SKOLE. 

 
 
Velkommen til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Bakkegård Vest. I er medlemmer 
af en rigtig gammel forening, som faktisk blev stiftet på en adresse i Valby, hvor nogle mennesker 
havde været ude på en mark i Brøndbyvester, hvor der endnu ikke var veje men kun udstykning af 
grunde. Det er faktisk spændende læsning, at dykke ned i de første protokoller. 
 
Jeg kan i gadebilledet se, at der sælges og købes flittigt, hvorfor det er på sin plads, at byde velkom-
men til alle de nye. Og som vi blev klare over ved fjernvarmemødet, så er det nu vigtigt ikke bare at 
skrive Brøndbyvester Skole, idet der både er en Krogagervej og en Tornehøj afdeling. 
 
Vi har i år den bedst besøgte generalforsamling nogen sinde, idet 80 har tilmeldt sig. Så jeg vil håbe, 
at den lever op til forventningerne. 
 
Der må ikke ryges i kommunens bygninger, så man må gå i gården. Nødudgangene udpeges. 
Vi tager nu fat på den officielle del med første punkt på dagsordenen: 
 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår Holger Buch, der har gjort det godt i mange år. 
Holger Buch valgtes. På foranledning af formanden oplyste han, at der var en ændring til dagsorde-
nen, idet der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer (jfr. De ny vedtægter) og ikke kun et. 
Holger Buch gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 
 
2. Formandens beretning 
På det første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen, idet der skal vælges næstformand og sekre-
tær. Vi har ikke for vane at ændre, så alle fortsatte på deres pladser. 
 
Vi startede med store forventninger i fjernvarmesagen, og jeg blev da også indkaldt til møde i forvalt-
ningen, men så gik der ged i den. Pludselig skulle det være alle formændene i de 4 foreninger samti-
digt, og ikke som først foreslået en forening af gangen. Det betød, at man valgte en anden dato, hvor 
hverken Carsten eller jeg kunne. Så skulle vi til møde med borgmesteren på en ny dato, hvor vi ikke 
kunne deltage. Carsten kunne dog i 2 timer. De andre formænd drev dog en masse rettelser og un-
dersøgelser igennem. Ting som jeg ikke selv har kompetencer til. 
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Jeg blev så sidst på året kaldt op på forvaltningen til planchef Ellen Thelle og hendes projektchef Ma-
lene Borgny. Det var et fantastisk møde, der mundede ud i det fjernvarmemøde I alle blev indkaldt til 
tirsdag den 16. februar i dette lokale. Det blevet rigtig godt møde, hvor de sidste blade blev vendt. Et 
par vigtige konklusioner: Alle kan med sine egne data henvende sig enten hos Brøndby Fjernvarme 
eller på kommunen, så kan man få udregnet, hvad den økonomiske byrde bliver for den enkelte. Lige-
ledes kan på borgerservice få hjælp til afstemningen, hvis man ikke selv har IT eller forstand på IT. 
Planchefen lovede yderligere, at hun ville hjælpe næstformanden og jeg med, at få hul igennem til de 
afdelinger, der skylder os svar. 
 
Det hele er nu endt i, at vi afventer kommunalbestyrelsens beslutning, som de vil træffe på baggrund 
af den afstemning, som I skal tage del i. 
Det er svært som formand at rådgive, for i bestemmer jo selv. Jeg er selv tilhænger, og jeg har mine 
argumenter derfor. Men det tjener ikke lødigheden, at alle her på forsamlingen skal give deres me-
ning til kende. Så jeg vil foreslå, at vi begrænser os til spørgsmål, når vi debatterer denne del af be-
retningen. 
 
Letbanen lever sit eget liv, skrev jeg sidste år. Men måske har den ikke noget liv. Planchefen oplyste i 
hvert fald, at starten på sådan et byggeri er omlægning af kabler, kloakken mv. Det kaldes vist at om-
lægge ledninger. Det er et meget besværligt og ret kostbart arbejde, og pt. Er ingen af kommunerne 
gået i gang. Formentlig fordi byggeriet er trukket ud, og der er udsigt til at det trækker mere ud. Det 
betyder mange ekstra milliarder, og vil man kunne finde og bevillige dem? 
 
Hindbergs stort anlagte eventdag, blev vi nødt til at aflyse. Til de store arrangementer, der koster en 
del at afholde, føler bestyrelsen, at der skal tilmelde sig et passende antal, for at vi vil bruge de 
mange penge. Så måske en anden gang. 
 
Sagen omkring en Nettobutik lever nok også sit eget liv. Der er jo en køreplan omkring sådan et pro-
jekt. Som jo også hænger sammen med en station for letbanen. Man ønsker formentlig at undgå at 
skulle omlægge ledninger 2 gange. Men dette er noget jeg kan få hjælp til af planchefen. Så når der 
er ny information, så skriver vi om det. 
 
Undersøgelsen af det ”mystisk” beboede hus på Folemarksvej kan vi også få landet af planchefen. 
Næstformanden og jeg vil snarest bede om et møde. 
 
Skiltningen ved Seminarievej og Kirkebjerg Alle vil vi også snarest bede forvaltningen om et møde i. 
Så er der snart til en fridag på kommunen. 
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Vores julekomsammen – den kan I altså godt finde, så også i år finder jeg den storegryde frem, og så 
gør vi noget, som vi er rigtig gode til. Så hygger vi os. 
 
For første gang siden vi startede op med Fastelavn, så var der ikke tilmeldte nok til, at bestyrelsen 
ville tage udgiften. Vi prøver igen næste år. 
 
Det var så endnu en beretning med mange spørgsmål og alt for få svar. Hvis I har flere endnu, så 
hold jer ikke tilbage. Herved indgiver jeg beretningen til generalforsamlingen. 
 
Holger Buch udbad sig herefter bemærkninger til beretningen. 
Andersen, Lerager 23, spurgte i forbindelse med fjernvarmeprojektet hvorfor der man ikke kunne bi-
beholde naturgas, også set i lyset af det brev alle natursaftagere havde fået fra HMN. 
Frants Hansen, Kirkebakken 32 forklarede i sin egenskab af driftsleder på Brøndby Fjernvarme og 
medlem af Brøndby kommunalbestyrelse, at kommunen havde udarbejdet en varmeplan som skulle 
udfase olie og naturgas, hvilket havde betydet at projektet med fjernvarme til Vesterled blev etableret. 
Frants Hansen gennemgik projektets faser indtil dags dato, hvor vi nu afventer afstemningsresultatet 
efter d 18.03.16. 
 
Allan Runager, Folemarksvej 49, spurgte hvad der sker med pensionisternes fritagelse ved salg. Der 
var enighed om, at der i det udsendte materiale fra kommunens side udtrykkeligt stod at det bortfald 
ved salg. 
Mike Lyngaa, Folemarksvej 42 mente der var fejl i beregningerne fra kommunens side. 
Der var spørgsmål fra salen om hvor stemmerne ’Ikke relevant for mig/ved ikke’ blev placeret og om 
de talte med i afstemningsresultatet. Der var enighed om at det kun var stemmerne for hhv. ’Accepter’ 
og ’Afvis’ der talte og ved simpelt flertal afgør sagen. 
 
Mht. Letbanen kunne Frants Hansen supplere med at det bliver et dyrt projekt og at det tidligst bliver 
færdigt i 2023. Det har udløst mange spørgsmål fra de berørte kommuner som indtil videre er tilbage-
holdende med at spytte kroner i projektet før det er mere sikkert. Frants Hansen orienterede om at 
der (formentlig) bliver 4 vejbaner på Ring 3 i stedet for de 2 som oplægget var. 
 
Forsamlingen blev forespurgt om de var enige i at bestyrelsen kunne aflyse planlagte arrangementer 
ved for få tilmeldte og den fuldmagt fik bestyrelsen. 
 
Da der ikke var flere der ønskede ordet kunne Holger Buch betragte beretningen som godkendt. 
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3. Regnskab 2015/budget 2016 
Det udsendte regnskab og budget blev godkendt 
 
 
4. Valg 
a) formand. Claus Hoffmann var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidater. 
b) 2 bestyrelsesmedlemmer. Gunnar Kaspersen stiller ikke op, Mike Lyngaa blev valgt. Der blev 
spurgt i salen om nogen ønskede at indtræde i bestyrelsen som det andet bestyrelsesmedlem, men 
uden resultat. 
c) 2 bestyrelsessuppleanter.  Flemming Hersig og Johnny Skjelmose blev genvalgt 
 
 
5. Indkomne forslag 
Allan Runager, Folemarksvej 49, spurgte om hvorfor der på indbetalingskortet til kontingent var en 
frist til betaling d 1. marts når der i vedtægterne stod at 30.april var tidsnok. Han ønskede en harmoni-
sering af datoerne. 
John Brinck forklarede at datoen på indbetalingskortet var født af NETS, og at vi øvrigt også ønskede 
at være fleksible med to måneders ekstra indbetalingsfrist. 
Holger Buch spurgte salen om de ønskede ændring af vedtægterne, men det var der ikke stemning 
for. 
 
 
6. Eventuelt 
Her ønskede formand Claus Hoffmann ordet og måtte konstatere at Gunnar Kaspersen ikke ønskede 
genvalg og derfor stopper sit mangeårige virke i bestyrelsen. Kaspersen startede som suppleant 
24.03.74 og blev fuldgyldigt bestyrelsesmedlem 28.03.76. Claus Hoffmann takkede Kaspersen for sit 
store engagement som med sin store viden om kommunale og tekniske forhold har været en stor ge-
vinst for bestyrelsen gennem årene. Kaspersen vil få overrakt en pæn kurv fra bestyrelsen som tak. 
Der var stående applaus fra hele salen til Kaspersen. 
 
Arne Damborg, Kirkebakken 31, spurgte om baggrunden for hastighedsbegrænsningerne på Fole-
marksvej.  
Frants Hansen forklarede at det hensynet til de mange trafikanter der var omkring købmanden i kryd-
set på Folemarksvej på det tidspunkt og den trafik det generede på vejen. Arne Damborg kunne i det 
stille godt ønske sig en tilsvarende foranstaltning på Kirkebakken men Frants Hansen tvivlede på at 
det kunne blive til noget. 
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Kim Larsen, Lerager 22 kom med opfordring til holde øje med parkering i foreningens område i forbin-
delse med besøg til rockerborgen på Lyngager og evt. melde det til politiet hvis folk følte sig utrygge. 
Frants Hansen kunne supplere med at der i SSP regi var oplyst at med baggrund i de mange indbrud 
der huserer i øjeblikket i Vesterled var en 7 ud af 14 fra en Chilensk bande fanget pt. 
 
Flemming Hersig bad salen overveje om nogen kunne have lyst til at overtage fastelavnsarrangemen-
tet. De vil få hjælp og støtte fra bestyrelsen ligesom familien Hersig vil bistå med gode råd. 
 
Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede Claus Hoffmann dirigenten Holger Buch for at lede 
mødet i god ro og orden, og forsamlingen gik over til bespisningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claus Hoffmann Carsten Enstrøm 

 
 
 



 

8 

 
 
 
 



 

9 

 
 
 
 



 

10 

 

DAGLIGVAREBUTIK PÅ FOLEMARKSVEJ 
 
 
Som tidligere nævnt er der planer om at opføre en dagligvarebutik på Folemarksvej. 
 
Der afholdes borgermøde om forslag til lokalplan vedr. stationsforplads og  
dagligvarebutik for enden af Folemarksvej: 
onsdag d 22. marts i Teatersalen, Brøndbyvester Skole, Krogagervej 
 
 

 
 
Se forslag til lokalplan 241 på www.bakkegaardvest.dk 
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HAVEREDSKABER 
 
 
Foreningen råder over følgende redskaber, der udlånes til medlemmerne efter aftale. 
 
Vest for Ringvejen: Øst for Ringvejen: 
Hos Claus Hoffmann Hos John Brinch 
Folemarksvej 46 Kirkebakken 48 
 
- Lang stige 6m - Kort stige 3m 
- Rensesplit - Rensesplit 
- Kloakrenser - Kloakrenser 
- Drænspade - Drænspade 
- Sneglebor - Sneglebor 
- Brændekløver - Murertrillebør 
- Ukrudtsbrænder med gasflaske 
  udlånes mod depositum på 100 kr. 
  (Der skal ikke betales for gas) 
- Vertikalskærer udlånes mod depositum 
  på 100 kr. 
- Højtryksrenser udlånes mod depositum på 100 kr. 
 
Hos Flemming Hersig   
Folemarksvej 47 
 
- Pladevibrator og fliseklipper udlånes mod depositum på 200 kr. 
- Kædesav 
 
 
 
 
 
 

Alle redskaber er gratis til udlån blandt foreningens medlemmer mod kvittering.  
Redskaberne SKAL leveres tilbage hurtigst muligt, og senest 8 dage efter lån. Redskaberne 
må IKKE videre udlånes eller overgives til andre i eller uden for foreningen. 
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BESTYRELSEN I BAKKEGÅRD VEST 
MARTS 2017 

 
Formand: Claus Hoffmann    Næstformand: Carsten Enstrøm 
 Folemarksvej 46   Kirkebakken 16 
 43 96 42 70  30 29 07 02 
  clauserikhoffmann@hotmail.com           carsten.enstroem@gmail.com 
 
Kasserer: John Brinch         
 Kirkebakken 48    
 43 45 84 55   
 brinch@youmail.dk   
 
Arrangements- Jørgen Hindberg 
koordinator: Muldager 20 
 43 45 45 51 
 j@hindberg.com 
 
Suppleant: Flemming Hersig      Suppleant:  Johnny Skjelmose 
 Folemarksvej 47  Muldager 22 
 43 63 94 99  51 59 33 34 
 flemming@bmt-byg.dk skjelmose@webspeed.dk 
 

 
Bank: Nordea Konto: 2277  6263 670157 
 Hovedvejen 110 Konto:    2277  7553 668896 
 2600 Glostrup 
 

 
Redaktør: Mike Lyngaa 
 Folemarksvej 42 
 29 48 26 27 
 mflyn@nets.eu 
 
Bladet kan også læses på www.bakkegaardvest.dk 


