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Referat fra Søborgmagle Grundejerforenings ordinære 
generalforsamling i Søborgmagle kirke  

onsdag den 11. marts 2020 
 
Inden generalforsamlingen var der to oplæg: 
Søren Dragsted fortalte om Repair Café, som er et bæredygtigt 
udviklingskoncept, hvor frivillige ildsjæle hjælper lokale borgere med at 
reparere defekte genstande. Se Facebook eller repaircafedanmark.dk.  
Georg Christensen fra vores egen bestyrelse fortalte om, hvordan du kan bruge 
kommunens innovationsværksted, Gladsaxe HackLab, til at afprøve dine 
kreative ideer, fx med 3D-print og folieprint til skilte. 
 
Formand Anders Ljørring bød velkommen til de ca. 30 fremmødte. 

1. Valg af dirigent 
Generalforsamlingen valgte Inger Plum som dirigent.  
Knut Bernstein accepterede at tage referat. 
Dirigenten fastslog at indkaldelsen til generalforsamling var sket rettidigt i henhold til vedtægterne. 
Dog har et par huse på Maglegårds Alle og Tværmarkvej ikke fået invitationerne, da der var spærret af 
til postkasserne pga. vejarbejde. Generalforsamlingen havde ingen protester mod dette. 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved formand Anders Ljørring 
Anders gennemgik hovedpunkterne i den skriftlige beretning. 
 
Årets aktiviteter 

• Guidet tur i Utterslev Mose ved Troells Melgaard, 

• Guidet tur i Søborgmagle-kvarteret ved Svend Breum Petersen 

• Æblemostedag hos Mette og Steffen 

• Total bolig makeover på Mosevangen 1 

• Beskæring af træer og buske på Overdam Planteskole 
 

Bestyrelsen har desuden arbejdet med: 

• Renovering af legeplads. Borgmester Trine Græse indviede legepladsen den 8. december 

• Hurtigere bredbåndsforbindelse. Bestyrelsen har videreformidlet kontakt til Gigabit, men har 
ikke ønsket at være direkte involveret i forhandlinger eller aftaler. 

• Tre møder med Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommunes elektroniske webkort findes på  
https://webkort.gladsaxe.dk/, hvor man som borger kan se mange geografiske data, fx 
gravetilladelser og matrikelkort. 

• Møde med Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune. 

• Borgermøde den 19. februar på Grønnemose Skole om Svanemøllen skybrudstunnel. 

• Henvendelse sig til Veje- og Trafik-afdelingen i Gladsaxe Kommune vedr. problemer med hurtig 
bilkørsel i området. Kommunen har accepteret bestyrelsens forslag om bedre skiltning af 40 
km/t på Maglegårds Alle og har opsat nye ”Husk 40 km/t” skilte. Derimod vil politiet ikke tillade 
maling af hastighed på vejbanen, som bestyrelsen også har foreslået. Grønnemose Allé får 
cykelstier i 2021 og Maglegårds Alle senere. 

• Møde med Kommunens sagsbehandler, vedr. Moseskrænten 1, som benyttes til opbevaring af 
byggematerialer mm. 

 
Generalforsamlingen godkendte beretningen. 
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3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kasserer Anne-Mette Pedersen. 
Kassereren fremlagde regnskabet for 2019, som desuden kan ses på hjemmesiden. 
Indtægterne var 15.410,00 kr. Udgifterne var 10.204,94 kr.  
Årets resultat er således 5.205,06. Aktiverne beløber sig til 28.410,95 kr. 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 
Det var et spørgsmål om, hvorfor man havde skiftet fra Arbejdernes Landsbank til Danske Bank. 
Bestyrelsens motivation er, at Danske Bank har et tilbud til foreninger som er billigt, og som fungerer 
godt for kassereren. 

4. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

5. Valg 
 

a. Bestyrelsen 
Kasserer Anne-Mette L. Pedersen, Maglegårds Alle 103 – er villig til genvalg og genvælges 
Medlem – Peter Triantafyllou, Lauggårds Alle 70 – er villig til genvalg og genvælges 
Formand – Anders Ljørring, Lauggårds Allé 97 – ikke på valg 
Medlem – Georg Christensen, Mars Alle 96 på valg – ikke på valg 
Medlem – Mette Scheibel, Grønnemose Alle 62,1 – ikke på valg    

b. Suppleant – Mikael Kaae, Maglegårds Alle 136 – er villig til genvalg og genvælges. 
c. Revisor – Karsten Petersen, Tværmarksvej 18 – er villig til genvalg og genvælges 
d. Revisorsuppleant – Anne Nylev. Grønnemose Alle 66 – stiller op og vælges 

6. 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 2019. Kontingentet 
fastholdes på 50 kr. Der budgetteres med indtægter på 14500 kr. og udgifter på 13900 kr. Det 
budgetterede overskud udgør 600 kr. 
 
Generalforsamlingen godkendte budgettet. 

7. Eventuelt 
• Generalforsamlingen diskuterede TDC’s ringe genetablering af fliser mm. efter nedgravning af 

fiber til bredbånd. Tilsvarende gør sig ældende for gravearbejdet i vejen ifm. el-kabler. 
Der foreslås, at den enkelte grundejer henvender sig til TDC/entreprenør. Bestyrelsen retter 
desuden henvendelse til kommunen som er dem, der skal godkende genetableringen. 

• Forslag om at indgå i naboforeningens udlånsordning for redskaber. Dette har været diskuteret 
med naboforeningen tidligere, og det har ikke vist sig muligt at indgå i denne ordning. 

• Generalforsamlingen henstiller til at motordrevne haveredskaber ikke bør bruges søndage og 
helligdage efter kl. 12. 

• Formanden opfordrede generalforsamlingen til at komme med forslag til forenings aktiviteter 
for næste år på de udleverede sedler.  

• Formanden takkede bestyrelsen for arbejdet i det forgange år og takkede generalforsamlingen 
for aktiv deltagelse.  
 

Mødet sluttede ca. 21.30 
 

http://soeborgmagle.dk/index.html

