Formandens beretning for 2019

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen den 20. marts 2019 bestod bestyrelsen af:
Anders Ljørring - formand
Mette Scheibel
Georg Christensen
Anne-Mette Pedersen – kasserer
Peter Triantafillou
Mikael Kaae - suppleant

På valg i 2021
På valg i 2021
På valg i 2021
På valg i 2020
På valg i 2020
På valg i 2020

Der har ikke været ændringer i bestyrelsens sammensætning siden sidste generalforsamling.
Årets aktiviteter:
Bestyrelsen forsatte i 2019 konceptet med at udbyde aktiviteter i foreningen, og der blev gennemført 3
medlemsarrangementer sidste år, og vi har allerede haft 2 arrangementer i år:
A) Guidet tur i Utterslev Mose søndag den 16. juni
Troells Melgaard, som er formand for Utterslev Mose Naturplejelav, tog os med på en spændende
tur i Utterslev Mose med fokus på plante- og fugleliv. Der var 11 deltagere.
B) Guidet tur i Søborgmagle-kvarteret - søndag den 18. august
Svend Breum Petersen, som er med i Gladsaxe Lokalhistorisk Forening, tog os med på en guidet tur
rundt i kvarteret, og vi sluttede af med lidt kaffe og kage.
C) Æblemostedag - søndag den 6. oktober
Mette og Steffen åbnede deres have, så alle kunne komme og lave most af årets æble- og
pærehøst. 5-6 familier deltog.
D) Total bolig makeover – tirsdag den 3. marts 2020
Vi fik lov at se det totalrenoverede hus på Mosevangen 1.
E) Beskæring af træer og buske – søndag den 8. marts 2020
Vi fik en gennemgang af teknikkerne til håndtering af frugttræer, buske og frugtbuske på Overdam
Planteskole i Hørsholm. Der deltog 30 medlemmer.
Desuden var der annonceret et arrangement, Undgå indbrud, mandag den 3. juni men det fik ikke det
antal tilmeldinger, som var krævet af vores arrangør og blev derfor aflyst.
Bestyrelsen mener, at interessen for disse arrangementer gennemgående har været så god, at vi agter at
gå videre med denne type arrangementer i 2020.

Bestyrelsen har desuden arbejdet med:
Renovering af legeplads.
Der blev afholdt åben idéindsamling den 12. oktober 2018, 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 blev desuden udsendt materiale og svarkort via e-Boks.
Borgmester Trine Græse indviede legepladsen den 8. december, hvor mange af
områdets børn og voksne var mødt op. Bestyrelsen synes – ligesom mange
andre – at resultatet er særdeles vellykket.
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, men
de har blot opfordret til at kontakte potentielle udbydere. Vores naboforening, Grønnemosegård, har
arbejdet med samme problem, og de havde fået en kontakt til en nyere fibernetudbyder, Gigabit, der som
eneste leverandør ville tilbyde fibernet i området. Bestyrelsen har derfor videreformidlet denne kontakt,
men har ikke ønsket at være direkte involveret i forhandlinger eller aftaler. Vi har dog været i løbende
kontakt med Gigabit for at motivere dem til også at tilbyde fibernet i vores område og for at sikre en
ordentlig kommunikation om deres tilbud. Som bekendt har Gigabit tilbudt alle huse i foreningens område
fibernet, og alle der har ønsket Gigabit fibernet har fået at vide, at de kan få det.
Der har senere været informationer om, at TDC nu også er startet på at grave fibernet ned med henblik på
også at kunne tilbyde hurtigt internet. Bestyrelsen har ikke været involveret i dette initiativ og ej heller
været i dialog med TDC.
Møder med Gladsaxe Kommune
Der har været afholdt møde med kommunen den 18. marts 2019, med indlæg om:
• Den digitale infrastruktur med bredbåndsekspert Henrik Kjær fra Energistyrelsen
• Madaffald fra alle husstande fra 1. maj. Med projektleder på affaldsområdet Malene MatthisonHansen
• Letbanen – og opgaveudvalgets rolle. Medlem af byrådet og formand for udvalget Jakob Koed
Skovgaard
Kommunen har desuden afholdt et møde om Gladsaxe Kommunes elektroniske webkort den 8. januar i år.
Se evt. https://webkort.gladsaxe.dk/, hvor man som borger kan se mange geografiske data, fx
gravetilladelser og matrikelkort.
Møde med Sammenslutningen af Grundejerforeninger.
Bestyrelsen deltog i Delegeretmøde hos Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune
den 10. april. Der har været behandlet to uafsluttede emner i 2019: dels opsigelse af driftsoverenskomster
på private fællesveje i kommunen, hvor der har været afholdt informationsmøde den 21. maj på Rådhuset,
og dels bekæmpelsen af trafikstøj fra kommunens motorveje. Bestyrelsen vurderer ikke, at nogen af disse
to områder er relevante for foreningens medlemmer, og vores engagement og deltagelse har derfor været
begrænset.
Skybrudstunnel.
Bestyrelsen har deltaget i et indledende borgermøde den 19. februar på Grønnemose Skole om
Svanemøllen skybrudstunnel, der kommer til at påvirke Grønnemose Allé og Lauggårds Allé i vores område.
Der har været afholdt en idéhøring i februar samt en supplerende idéhøring i februar i år. Bestyrelsen har
lagt informationer på Facebook og planlægger at følge det videre forløb.

Hurtig bilkørsel
På baggrund af en debat om udfordringer med trafiksikkerheden i vores område
på sidste års generalforsamling, har bestyrelsen henvendt sig til Veje- og Trafikafdelingen i Gladsaxe Kommune. Der er gennemført hastighedsmålinger, der
viser, at bilister i vores område i gennemsnit kører 43 km/t mens 15% kører
mere end 51 km/t.
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.

Moseskrænten 1
Bestyrelsen har på baggrund af henvendelser fra naboer været til møde med Kommunens sagsbehandler,
hvor vi har fremlagt, hvordan vi oplever problemerne med at grunden benyttes til opbevaring af bl.a.
byggematerialer. Kommunen har genåbnet sagen og bestyrelsen afventer svar.

Anders Ljørring, formand
Marts 2020

