Grundejerforeningen Bagsværdlund
Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 30/10 2019 kl. 19:00 hos Gitte
1) Indkomne sager
a. Bestyrelsen
b. Mail fra Ane Todbjerg – Se side 4
Vi ønsker at udvide vejen med flere køresten da renovationsvognen ikke kan være der.
Vejen er forkert anlagt. Vi noterer det på vores prioriteringsliste.
2) Hjemmesiden
a. Intranet Borigo.
Borigo blev gennemgået, og bestyrelsen er inviteret til at logge på.
Vi skal hver især komme med input for vores eget område, til hvad vi mener bør lægges
ind.
3) Regnskab
a. Hvor meget har vi brugt på SP på vedligeholdelse af området – 234.000 kr.
Budget 2020 blev gennemgået.
Vi forventer at vedligeholdelsen af området koster i omegnen af 450.000 kr. derfor
forventer vi at kontingent skal stige med 200 kr. kvartalet.
Der skal opstilles en prioriterings liste over de ting vi ønsker der skal laves i området.
4) Calum/Advokat
a. Rapporten fra Niras
Rapporten er sendt til Calum, de er gået i dialog med HM-murer.
b. Aftale med Calum
i. Stien – Har ikke hørt noget fra Calum.
ii. Græsarter – Har ikke hørt noget fra Calum.
iii. Traktose og Jordkvalitet – er i gang med Niras
5) Vedligeholdelse af området
a. SP Ejendomsservice – Lugearbejdet er færdigt.
b. Indhentning af tilbud
SP ejendomsseervice har sendt et tilbud.
HCC vej og park sender et tilbud.
c. Plantning af hæk/hegn ved Pinievej ved blok 1
Qi snakker med SP om hvilke hækplanter de vil sætte. Det skal være de billigere planter på
1,20 uden klump.
Ny hæk mellem blok 1 og nabo. Tilbuddet lyder på 143.991. Beløbets størrelse gør at vi
tager det op på næste generalforsamling. Samtidig ønsker vi at snakke med en gartner for
at se på alternative løsninger. Kunne være at bevare de træer der ikke er gået ud, og
supplere med nye træer.
De 3 store træer ved søen. Vi skal have en gartner til at kigge på dem til foråret, for at se
om de kan overleve. Hvis de skal væk, er vi nødt til at snakke med kommunen.
6) Affalds containere
a. Storskrald
Der er sat nye sedler op, om hvad man må og ikke må.
7) Udvalg:
a. Legeplads
Redegyngen bliver sænket 20 cm.
Vi har bedt om tilbud på hegn til boldbanen.
b. Parkering
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c. Arrangementer
8) Opgaver
a. Tømmerarbejde
Vi har bedt om tilbud på Hegn til skraldeområde, bænke til cirklerne samt skur.
i. Opsætning af hegn omkring affalds containere
ii. Bænke i de to rundeller
iii. Skur til grundejerforeningen
Fodboldbanen – Hegn vi indhenter tilbud.
Hæk ved parkeringspladsen.
Hjertestarter
Skilte - Opsætning af nabohjælps-skilte ved Pinievej og Granvej

b.
c.
d.
e.
9) Ringbo
Der er intet nyt.
10) Andet
a. Generalforsamling 2020
i. Den 17. marts i Bagsværd Kirke
ii. Den 24. marts i Store sal, Hovedbiblioteket
11) Næste møde – 11. december 2019
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Opgaver – Ønskeliste – Prioriterings liste
Skilte (legende børn / nabohjælp)
Blev vedtaget på generalforsamlingen 2018
Hegn til fodboldbane/legeplads
Beløbet indgår i den pulje der er afsat til Legeredskaber for 2020.
Indhegning containere ved lejlighederne - Bagsværd Hovedgade
Blev vedtaget på generalforsamling 2019. Beløbe er afsat i regnskabet
Redskabsskur
Hjertestarter + montering
Blev vedtaget på generalforsamling 2019. Beløber er afsat i regnskabet
Bænk (Nordea Fonden) / bålplads
Beløbet indgår i den pulje der er afsat til Legeredskaber for 2020
Køre sten v/skralderum (Udvidelse af gennemkørselsveje)
Hæk for enden af Blok 1
Blev vedtaget på generalforsamlingen 2018
Hæk langs blok 1 mod nabo
hæk ved parkeringspladsen
3 store træer i haven

75.000
20.000
75.000
32.500
25.000
20.000
30.000
130.000
15.000
25.000

I alt

.

10.000

457.500
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Emne
Næstformand
Referent
Webmaster
Regnskab
Kontakten til Calum
Kontakten til advokaten
Kontakten til kommunen
Kontakten til SP-ejendomsservice
Storskrald og affalds containere

2019
Martin !!
Kasper
Dea
Gitte
Karsten
Karsten
Kasper
Qi
Karsten

Legepladsudvalg
Parkeringsudvalg
Arrangement udvalg
Område udvalg – Calum
Område udvalg – Kontrakter

Ida / Dea
Dea
Kasper / Karsten
Qi / Kristian

Skilte
Opsætning af hæk ved blok 1
Indhentning af tilbud til
Hjertestarter ??
Vedligeholdelse af området. Qi / Kristian
hegn omkring storskraldsområdet
Redskabsskur
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Tilbud på hæk ved blok 1.
Tilbud 3.
Rydning af levende hegn i skel, ca. 54 meter.
Rydning af eksisterende levende hegn.
Stubfræsning af stød.
Grov planering af arealet.
Alle materialer til udførsel er inkluderet i prisen.
Kr. 39.692,00 + moms

Tilbud 4.
Udgravning til bøgehæk ca. 54 meter.
Plantning af bøgehæk.
Planering af overskudsjord på arealet.
Reetablering af græsareal.
Alle materialer til udførsel er inkluderet i prisen.
Kr. 68.301,00 + moms

Tilbud 3
Tilbud 4
I alt
Tilbud 3
Tilbud 4
I alt

I alt
49.615
85.376
134.991
I alt
49.615
85.376
134.991

1/8
6.202
10.672
16.874
1/10
4.962
8.538
13.499

6/8
37.211
64.032
101.243
8/10
39.692
68.301
107.993

2/8
12.404
21.344
33.748
2/10
9.923
17.075
26.998

Tilbud 1.
Udskiftning af støttemur, men knækfliser. Ca. 10-12 meter.
Nedtagning af gammel støttemur, opført i knækfliser.
Bortkørsel og deponi af gamle brokker.
Opsætning af ny støttemur med elementer som er lig dem på modsat side af indkørsel, 30X60X10.
Alle materialer til udførsel ar inkluderet.
Kr. 18.758,00 + moms

Tilbud 2.
Plantning af 26 meter færdig bøgehæk i ca. 140 cm. højde. Til venstre for indkørsel.
Udgravning til hæk.
Plantning af 26 meter færdig bøgehæk.
Overskudsjord planeres ud i bede.
Reetablering af berørt græsareal.
Alle materialer til udførsel er inkluderet.
Kr. 33.085,00 + moms
Alternativ forslag. Vi planter selv hækken langs stenkanten. Blok 1 vil gerne være med.
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Mail fra Ane Todbjerg
Jeg tænkte om der kunne blive indkøbt sten til dette hjørne. De har lige været fra remondis og totalt
ødelagt det nysåede område.
Med venlig hilsen Ane

