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Referat fra Søborgmagle Grundejerforenings ordinære 
generalforsamling i Søborgmagle kirke  

onsdag den 20. marts 2019 
 
Inden generalforsamlingen holdt Nicolai Bøgh fra Transition Group et oplæg 
om ”energirenovering af din bolig”. Han henviste til Energistyrelsens 
hjemmeside https://sparenergi.dk/, hvor der findes mange nyttige 
informationer. 
 
Formand Anders Ljørring bød velkommen til de ca. 35 fremmødte. 

1. Valg af dirigent 
Generalforsamlingen valgte Mads Libergren som dirigent.  
Knut Bernstein tog referat. 
Dirigenten fastslog at indkaldelsen til generalforsamling var sket rettidigt i henhold til vedtægterne. 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved formand Anders Ljørring 
Anders forelagde formandens beretningen og informerede bl.a. om:  
Tre medlemsarrangementer, som blev prioriteret på sidste års generalforsamling:  

• Store snegledag 6. maj 

• Havens natur 24. maj 

• Guidet tur i Utterslev Mose 5. juni 
Bestyrelsen har desuden arbejdet med: 

• Renovering af legeplads på Magle Torv. Indvielse forventes i efterårsferien 2019.  

• Hurtigere bredbåndsforbindelse, som er ønsket af nogle medlemmer. En arbejdsgruppe 
nedsættes. Interesserede kan henvende sig til Anders Ljørring. 

• Møde med Gladsaxe Kommune om bl.a. kommunens digitale infrastruktur, madaffald og 
letbanen. Der kommer en ny beholder til madaffald. Desuden skal de brune sække i stativ til 
restaffald udskiftes til plastikbeholdere. De skal bruges fra maj 2019. 

• Møde med Sammenslutningen af Grundejerforeninger. 

• Skybrudstunnel, som mest kommer til at berøre Grønnemose Allé, Mosevangen og Lauggårds 
Allé. Bestyrelsen har lagt informationer på Facebook og planlægger at følge det videre forløb. 

 
Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kasserer Anne-Mette Pedersen. 
Kassereren fremlagde det fremsendte regnskab for 2018, som endvidere kan ses på hjemmesiden. 
Indtægterne var 17.202,00 kr. Udgifterne var 12.098,48 kr.  
Årets resultat er således 5.103,52. Aktiverne beløber sig til 23.204,39 kr. 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

4. Valg 
 

a. Bestyrelsen 
         Kasserer Anne-Mette L. Pedersen, Maglegårds Alle 103 – ikke på valg 
         Formand – Anders Ljørring, Lauggårds Allé 97 – er villig til genvalg og genvælges 
         Medlem – Georg Christensen, Mars Alle 96 på valg – er villig til genvalg og genvælges 
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         Medlem – Mette Scheibel, Grønnemose Alle 62,1 – er villig til genvalg og genvælges 
         Medlem – Peter Triantafyllou, Lauggårds Alle 70 – ikke på valg 
    b. Suppleant – Mikael Kaae, Maglegårds Alle 136 opstiller og vælges. 
    c. Revisor – Karsten Petersen, Tværmarksvej 18 – er villig til genvalg og genvælges 
    d. Revisorsuppleant - Ingelise Scheel Krüger, Sydtoftevej 7 – er villig til genvalg og genvælges 

5. Budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år ved kasserer Anne-Mette 
Pedersen 
Kassereren fremlagde det udsendte budget som i store træk, er det samme som for 2018. Kontingentet 
fastholdes på 50 kr. Der budgetteres med indtægter på 14.000 kr. og udgifter på 12.785 kr. Det er 
tilkommet en ny udgiftspost til aktiviteter på 2.000 kr. Det budgetterede overskud udgør 1.215 kr. 
 
Generalforsamlingen godkendte budgettet. 

6. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 
Anders fremlagde bestyrelses forslag til foreningens aktiviteter i 2019. Der blev stemt om forslagene i 
”aktivitetskataloget”. Afstemningen resulterede i nedenstående prioritering:  

• Beskæring og podning af frugttræer (19) 

• Æblemostedag (17) 

• Guided tur i foreningens område (16) 

• Guided tur i mosen (15) 

• Fugletur i Utterslev Mose (14) 

• Undgå indbrud (14) 

• Loppemarked ved Magle Torv (13) 

• Sneglebekæmpelse – Nematoder (11) 

• Slottet i Smørmosen (10) 

• Besøg i en have i foreningen (10) 

• Nattergaletur (10) 

• Lær at brygge din egen øl (6) 

• Introduktion til plæneklippere (5) 
 

Bestyrelsen arbejder videre med de forslag, som fik flest stemmer. 

7. Eventuelt 
Frans Schmidt, Grønnemose Allé 91 holdt et oplæg, hvor han påpegede en række udfordringer med 
trafiksikkerheden i vores område. Generalforsamlingen fremkom bl.a. forslag om bedre skiltning og 
mere fartkontrol. Bestyrelsen arbejder videre med skiltningsproblematikken.  
Der nedsættes en arbejdsgruppe om emnet. Interesserede kan henvende sig til Frans Schmidt. 
 

Bestyrelsen opfordrede til at melde sig til Facebookgruppen: ”Søborgmagle Grundejerforening” 
 
Der oplyses om et tværpolitisk tiltag for at reducere trafikstøj. En ”underskriftsindsamling” kan findes 
på www.trafikstøj.nu  
 
Mødet sluttede ca. 21.30 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1588985138077312/
http://www.trafikstøj.nu/

