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Referat fra Søborgmagle Grundejerforenings ordinære 
generalforsamling i Søborgmagle kirke  

onsdag den 7. marts 2018 
 
Formand Anders Ljørring bød velkommen til de ca. 25 fremmødte 
 

1. Valg af dirigent 
Generalforsamlingen valgte Bjarne Mogensen som dirigent og Knut 
Bernstein som referent. 
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 
Formandens beretningen er sendt ud sammen med indkaldelsen. Anders forelagde beretningen og 
informerede bl.a. om:  

 Foreningen holdt et vellykket 100 års jubilæumsarrangement den lørdag 19. august 2017 med 
lidt over 100 deltagere 

 Kommunen har bevilget 2 mill. kr. i 2018 til renovering af legeplads og det omkringliggende 
område ved Magle Torv. Bestyrelsen fortsætter dialogen med kommunen. 

 I Nyt Bynet foreslås det, at linje 68 får ny linjeføring, og at der kun skal være 1 afgang i timen 
om aftenen. Se mere om forslaget her. 
Bestyrelsen har sendt et høringssvar, hvor man protesterer mod reduktion i frekvensen.  
Et medlem foreslår, at linjeføringen går via Emdrup torv for at få forbindelse til buslinjer der. 

 Der er ingen planer om fjernvarme i foreningens område. Gaspriserne er for lave til, at det er 
samfundsøkonomisk rentabelt. Se kommunens svar til grundejerforeningerne her (side 32) 

 Bestyrelsen har afholdt møder med Sammenslutningen af Grundejerforeninger og med Søborg 
Grundejerforening 

 Bestyrelsen har afholdt møde med borgmesteren – dels om støj, dels om detailhandel. 
Undersøgelser viser, at 70% af købekraften i relation til dagligvarer lægges lokalt, hvilket er 
positivt. 

 
Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kasserer Anne-Mette Pedersen. 
Kassereren fremlagde det fremsendte regnskab for 2017, som endvidere kan ses på hjemmesiden. 
Indtægterne var 11.550,00 kr. – lidt mindre en budgetteret. Udgifterne var 40.454,99 kr. Der har været 
ekstraordinære udgifter ifm. 100 års jubilæet på knap 30.000 kr.  
Årets resultat er således -28.904,99. Underskuddet dækkes af formuen, således at aktiverne beløber sig 
til 18.100 mod sidste års 47.005,86 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

4. Indkomne forslag 
Der er kommet en henvendelse fra Jette Rattenborg Thomsen, Moseskrænten 23, om en hjertestarter 
evt. ved kirken. Dette er allerede igangsat og Trygfonden er ansøgt om penge. 

https://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=85300
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Ffile%2FSvar%2520p%25C3%25A5%2520grundejernes%2520sp%25C3%25B8rgsm%25C3%25A5l-2018.pdf%3Ftoken%3DAWzPe0tlnO5dpE5uN5A-EFl1cidHCMobbp8FDJ769OeSU1cjCrvEdCePWUo1bjuuaprw8e1gi4ze_VQsYQauIpANeW3wbdHDuec-AQqbRDF3hEQ73VBbF3LE9h3OiseLcpK4Ib9IBr_YxPt3ZjunqXk_g4x8zPK0kg0rGy_GnB4WBQeNwlwFuiq26iua3mtWAUis1ewYwEyiOGuFgl1ICqJO&h=ATNUERDYADuUgdeXlLfgbP_f5514L0VV0ZUUcEY1jvZm5hbDiHEHORV7OpOd06h0iz9hPYrs7QqSFA4FFh5FVX3rUDZTmJyTuEKTVt1KbN0blid8py8ggSTJ
http://soeborgmagle.dk/index.html


7. marts 2018 

 2 

5. Valg 
a) Bestyrelse 

 Kasserer Anne-Mette L. Pedersen, Maglegårds Alle 103 – villig til genvalg og genvælges. 

 Medlem Berit Egevang Jensen, Grønnemose Alle 57 – 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 til bestyrelsen –Peter Triantafyllou, Lauggårds Alle 70 – villig til genvalg og genvælges. 
c) Revisor – Karsten Petersen Tværmarksvej 18 - villig til genvalg og genvælges. 
d) Revisorsuppleant - Ingelise Scheel Krüger, Sydtoftevej 7 - villig til genvalg og genvælges. 

6. Budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år ved kasserer Anne-Mette 
Pedersen 
Budgettet er stort set det samme som i 2017 bortset fra udgiften til jubilæet. Antallet af kontingent-
indbetalinger har været faldende, og der gøres en indsats for at øge dette. Det budgetterede 
underskud udgør 250 kr. 
 
Generalforsamlingen godkendte budgettet. 

7. Eventuelt 
Bestyrelsen bad om input til aktiviteter til de kommende år. Er række forslag fra bestyrelsen og 
generalforsamlingen blev slået op på plakater i lokalet. Deltagerne markerede med sedler, om man ville 
deltage i eller være kontaktperson på de forskellige aktiviteter.  
Topscorere var: 

 Guided tur i mosen – kontaktperson Bjarne Mogensen, 21716074 

 Nematoder mod dræbersnegle – kontaktpersoner Knut Bernstein 20428320 og Mads Libergren 
25394070 

 Nabohjælp – kontaktperson Lise Vorbeck, 20888110 

 Foredrag om mere natur i haven – kontaktperson Suzanne Frederiksen 50932506 

 Bus 68 – frekvens, linjeføring 

 Fælles stiger 
 

Forslag kan i øvrigt kan sendes til formand@soborgmagle.dk eller på Facebookgruppen 
”Søborgmagle Grundejerforening” hvor diskussioner også kan foregå. 
 
Mødet sluttede ca. 20.40 
 
 
 

mailto:formand@soborgmagle.dk
https://www.facebook.com/groups/1588985138077312/

