
   

Formandens beretning for 2018 
 

 

Bestyrelsen 

Efter generalforsamlingen den 7. marts 2018 bestod bestyrelsen af: 
 
Anders Ljørring - formand På valg i 2019 
Mette Scheibel På valg i 2019 
Georg Christensen På valg i 2019 
Anne-Mette Pedersen – kasserer På valg i 2020 
Berit Egevang Jensen På valg i 2020 
Peter Triantafillou - suppleant På valg i 2019 

 
I slutningen af januar meddelte Berit, at hun stoppede i bestyrelsen pga. helbredsproblemer. Peter 
Triantafillou er derfor indtrådt som ordinært bestyrelsesmedlem på Berits mandat, og han er derfor først 
på valg i 2020. 
 
Årets aktiviteter: 

I 2018 forsøgte bestyrelsen sig med et nyt koncept for aktiviteter i foreningen, idet vi besluttede at 
gennemføre 3 medlemsarrangementer, som blev prioriteret på sidste års generalforsamling: 

A) Snegledag 6. maj i en have på Lauggårds Alle.  To af foreningens medlemmer, Knut Bernstein & 
Mads Dalum Libergren, gav en gennemgang af, hvordan man bruger såkaldte nematoder – et 
middel, man har haft betydelig succes med i Norge til udrydning af dræbersnegle. 

B) Havens natur 24. maj hos Lene og Carl Henrik på Moseskrænten, hvor Rikke Milbak holdt et oplæg 
om, hvordan vi med en begrænset indsats kan få mere natur i vores haver. Rikke tog os med på en 
rundtur i haven og fortalte om havens natur.  

C) Guidet tur i Utterslev Mose 5. juni med Troells Melgaard, som er formand for Utterslev Mose 
Naturplejelaug. Vi besøgte bl.a. Kirkemosen, udsigtstårnet i Vestmosen, Langholmen på nordsiden 
af Midtmosen, Højmosen med kvægholdet ved Grønnemose Allé og Naturværkstedet Streyf i 
Østmosen. 

Bestyrelsen synes, at interessen for arrangementerne var så god, at vi agter at gå videre med denne type 
arrangementer i 2019. 

Øvrige aktiviteter som også blev prioriteret på sidste års generalforsamling: 

D) Nabohjælp: Bestyrelsen har været i kontakt med Nabohjælp og har lavet et opslag på Facebook. Vi 
forventer flere initiativer fra Nabohjælp, der kan hjælpe vores medlemmer i 2019. 

E) Fælles stiger. Bestyrelsen efterlyser en ”tom garage” og en interesseret bestyrer. Indtil det er 
fundet, henvises der til Facebook siden. 

 
  



   

Bestyrelsen har desuden arbejdet med: 

Renovering af legeplads.  

Bestyrelsen har løbende været i dialog med Kommunen for at sikre 
brugerinvolvering i processen. Der har været afholdt åben idéindsamling 12. 
oktober, hvor borgere, institutioner og foreninger i Maglegårdskvarteret var 
inviteret til at deltage i processen. Den 16. januar var der præsentation af 
forslag og mulighed for at stille spørgsmål. Der er desuden udsendt materiale og 
svarkort via e-Boks. Planen for indvielse af Magle Torv er efterårsferien 2019. 

Hurtigere bredbåndsforbindelse. 
Flere af foreningens medlemmer har udtrykt utilfredshed med den internethastighed, der kan tilbydes. 
Bestyrelsen har forespurgt Kommunen, hvad den kan gøre for at sikre hurtigere Internet til borgerne. 
Desuden har bestyrelsen opfordret medlemmer til at danne en arbejdsgruppe, der skal undersøge 
aktionsmuligheder.  
 

Møde med Gladsaxe Kommune 
Der har været afholdt møde med Kommunen den 18. april, med indlæg om: 

• Den digitale infrastruktur med bredbåndsekspert Henrik Kjær fra Energistyrelsen 

• Madaffald fra alle husstande fra 1. maj. Med projektleder på affaldsområdet Malene Matthison-
Hansen 

• Letbanen – og opgaveudvalgets rolle. Medlem af byrådet og formand for udvalget Jakob Koed 
Skovgaard 

Møde med Sammenslutningen af Grundejerforeninger. 
Bestyrelsen deltog dels i Delegeretmøde hos Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe 
Kommune den 24. april og dels i et møde om idegrundlag den 22. oktober.  
Der er kommet ny formand, og sammenslutningen er meget interesseret i at finde ud af, hvad den kan 
gøre for grundejerforeningerne.  
 
Skybrudstunnel. 
Bestyrelsen har deltaget i et indledende møde den 19. februar på Grønnemose Skole om Svanemøllen 
skybrudstunnel, der kommer til at påvirke Grønnemose Allé og Lauggårds Allé i vores område. Bestyrelsen 
har lagt informationer på Facebook og planlægger at følge det videre forløb. Der var høringsfrist den 28. 
februar og bestyrelsen har ikke indsendt indsigelse. 
 
Moseskrænten 1 
Hegnet omkring den ubebyggede grund er ved at falde sammen, så der igen er indkig til en uryddelig 
grund. Bestyrelsen vil – sammen med en nabo til grunden – deltage i et møde med Kommunens 
sagsbehandler, hvor vi kan fremlægge hvordan vi oplever problemerne.  
 
 
Anders Ljørring 
Marts 2019 


