Formandens beretning for 2021
Bestyrelsen
Siden generalforsamlingen den 24. marts 2021 har bestyrelsen bestået af:
Anders Ljørring - formand
Lone Kofoed
Georg Christensen
Anne-Mette Pedersen – kasserer
Peter Triantafillou
Morten Ravn - suppleant

På valg i 2023
På valg i 2023
På valg i 2023
På valg i 2022
På valg i 2022
På valg i 2022

Årets aktiviteter:
Bestyrelsen forsatte i 2021 konceptet med at udbyde aktiviteter i foreningen. Vi har, på trods af vanskelige
vilkår, gennemført 4 medlemsarrangementer i juni, august, september og oktober.
A)
B)
C)
D)

Besøg på Slottet i Smørmosen – 28. juni
Havebesøg hos 2 af medlemmerne – 30. august
Havedag på Overdam Planteskole – 12. september
Energivenlig boligopvarmning – 11. oktober

Der er allerede planlagt et arrangement den 27. april, arkæologisk vandring i vores område. Vi starter kl. 17
på Magle Torv.
I lighed med tidligere år, vil bestyrelsen arbejde for at planlægge nye arrangementer, som medlemmerne
har glæde af at deltage i. Efter den officielle del af generalforsamlingen, vil vi indhente ideer til nye
aktiviteter.
Bestyrelsen har desuden arbejdet med:
Bogskab – byt en bog på legepladsen. Vi har fået en mundtlig tilladelse til at placere et bogskab på torvet i
en periode op til tre år. Vi tilstræber et bogskab der følger temaet for legepladsen. Vi har afsat 3000 kr. til
materialer og vil gennemføre nogle arbejdsdage, hvor alle er velkomne til at give en hånd med.
Parkeringsforbud i den ene side af vejen på Moseskrænten og Mars Alle blev foreslået af nogle
medlemmer på generalforsamlingen 2021. Bestyrelsen har kontaktet kommunen, men vi har fået afslag på
anmodningen. Kommunen havde ikke hørt om trafikproblemer fra renovationsfolkene eller andre.
To bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet om Gladsaxe kommunes arkitekturpolitik v. landskabsarkitekt
Tine Såby. Mødet handlede om at komme med forslag til, hvad der var særligt ved arkitekturen i
kommunens forskellige områder, herunder Søborgmagle.
Bestyrelsen er blevet kontaktet af en ejendomsmægler med henblik på at aflyse en servitut, som kræver, at
grundejeren er medlem af grundejerforeningen. Da medlemskab af Søborgmagle Grundejerforening er
frivillig, har bestyrelsen derfor aflyst tinglysningen, som ønsker. Hvis der er flere grundejere i samme
situation, assisterer bestyrelsen gerne med aflysning af denne servitut. Det gælder formodentlig kun for de
ældste huse i foreningen.

Hurtigere bredbåndsforbindelse.
Gigabit tilbød allerede i 2019 en stor del af vores medlemmer at få installeret
fibernet. Efter overtalelsen af Wizer tilbyder de nu gratis etablering af fibernet.
Der har været tilfælde, hvor Wizer efterfølgende opsiger indgåede aftaler, hvis
de ikke længere finder, at der er økonomi i at etablere fiberforbindelsen som
lovet. TDC tilbyder også fiberforbindelse til en stor del af foreningens
medlemmer. Bestyrelsen har ikke været involveret i disse aftaler og aktiviteter.
Møder med Gladsaxe Kommune
I lighed med tidligere år inviterede Gladsaxe Kommune bestyrelsesmedlemmer fra grundejerforeningerne i
Gladsaxe til møde den 12. august. Emnerne var grøn omstilling, spildevandsplanen, affaldssortering og
Gladsaxes nye arkitekturpolitik. Året møde afholdes den 17. maj, og alle grundejerforeninger opfordres til
at indsende spørgsmål, der vil blive besvaret inden mødet og til at foreslå emner til behandling på mødet.

Møde med Sammenslutningen af Grundejerforeninger.
Delegeretmødet blev afholdt som online møde den 20. april 2021. Inden selve mødet holdt Pia Vendelholt
Christensen og Anne Stougaard fra forvaltningen et oplæg om Strategien for Grøn Omstilling. Det
omhandlede Grøn Omstilling, el-ladestandere, affaldssortering og opvarmning. Ingen fra bestyrelsen deltog
i mødet.
Afslutning:
Jeg vil gerne takke medlemmerne af bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år.
Anders Ljørring, formand
Marts 2022

