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Referat af Delegeretmøde
06.03.2008

 
 

Dagsorden:
 
1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning
3) Regnskab
4) Fastsættelse af kontingent for næste år 
5) Indkomne forslag
6) Valg
7) Eventuelt
 
 
Ad 1)  Valg af dirigent 

  
Jesper Thomsen (JT) blev valgt som dirigent og startede med at konstatere, at delegeretmødet var 
lovligt indkaldt samt beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Herefter foretog han navneopråb. 16 
af 39 foreninger var repræsenteret ved i alt 24 delegerede.

 
 
Ad 2)   Formandens beretning for år 2007

 
FB gennemgik kort hvilke aktiviteter der havde været i 2007:
 
Møder m.m.

 
og gav et eksempel på en dagsorden for et forretningsudvalgsmøde:
 

16. januar  FU-møde●
5. marts   Delegeretmøde●
17. april   FU-møde●
23. april   Det årlige møde med Byrådet●
29. maj   FU-møde●
16. august  FU-møde●
6. november  FU-møde●
10. december  FU-møde●
10. januar  Årlige møde med Forvaltningen●
Flere møder om  Pjecen ”Grønne forhaver”●
Flere møder om  Vandindvinding●
Breve   Flere hundrede e-mails til Forvaltningen●

Godkendelse af referat fra forretningsudvalgsmødet den 6. november 2008 + 
10. december 2008

1.

Nyt fra formanden2.
Nyt fra kassereren3.
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Det årlige møde med Byrådet
Igen et godt møde, hvor der kom svar på mange gode spørgsmål. I år bliver mødet 
den 28. april. Kom igen med gode spørgsmål. Hvordan gik det med løfterne, som 
blev givet sidste år? Blev de ikke holdt, så spørg igen og mind gerne om løftet sidste 
år.
 
Det årlige møde med forvaltningen

kunne give good will til forvaltningen.
 Forvaltningen berettede, at den øgede mængde af skybrud har betydet, at 

spildevandsplanen er taget op til et totalt servicegennemsyn. I den nye plan vil 
bl.a. indgå undersøgelse af, i  hvilket omfang det er muligt at lede spildevand ud 
uskadelige steder (hellere vand på sportspladser og naturområder end i 
kældrene).

Hjemmesiden4.
Nyt fra Gladsaxe miljø- og energiråd5.
Mødet mellem SAM og forvaltningen6.
Benzintankbyggeriet Gladsaxevej / Maglegårds Allé 7.
Lokalplan 2058.
Kontorbyggeri Klausdalsbrovej 19.
Bagsværd Fort10.
Bagsværd Sø11.
Cykelstiplan12.
Jordflytning13.
Flishugning14.
Busstelen på Krogshøjvej15.
Affaldsplan16.
Afhentning af dagrenovation hver anden uge17.
Tømning af genbrugsbeholdere18.
Parkering på villaveje19.
Delegeretmødet 200820.
Kulturdag 200821.
Fastlæggelse af næste møde22.
Eventuelt23.

Nye bebyggelsesregler. Reglen har hidtil sagt 25 % + 5 % (udestuereglen). Den 
nye regel siger 30 % alt medregnet. Den nye regel er imidlertid altid underordnet 
den gældende lokalplan og denne vil normalt i Gladsaxe kommune sige 25 %. 
Fastholdes lokalplanens ordlyd vil der efter de nye regler sammenlagt kunne 
bygges mindre end før, hvilket især vil ramme ejere af mindre grunde.

1.

Vand i kældre m.m.  Fra SAM påpegede vi ønsket om bedre rådgivning og 
fremhævede, at det ville

2.

Kabellægning af luftledninger. Det går nu langt bedre. Måske fordi det går 
langsommere. Den oprindelige plan 2006-2009 hedder nu 2006-2011. Bemærk, 
at der ikke foretages fortovsrenovering i forbindelse med kabellægningen. Dog 
skiftes alle knækkede fliser. Der arbejdes nu nord for Søborg Hovedgade. Næste 
område er syd for Søborg Hovedgade til september 2008. Til sidst kommer 
området syd for Gladsaxevej. Det er en fuldtidsbeskæftigelse for forvaltningen at 
holde styr på DONG. At det går bedre skal ikke forstås sådan, at man kommer til 
at rose DONG. Det vil aldrig ske, hvis arbejdet fortsætter som nu.

3.
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Fra Sammenslutningens hjemmesidekursus 

Konklusion: Vi mødte en åben og venlig forvaltning og gik hjem med megen ny viden. Vi følte, 
at de lyttede til os. Vores synspunkter blev mødt med forståelse og blev ikke uden videre fejet 
af bordet.

Hjemmesidekursus
På delegeretmødet sidste år 
sendte vi en føler ud om 
interessen for et 
hjemmesidekursus. Da 
tilbagemeldingen var positiv 
arbejde vi videre med ideen. 
Resultatet blev det kursus, 
som vi gennemførte i de 
lækre lokaler i Aktivcentret i 
efteråret. På grund af stor 
tilstrømning blev kurset 
afholdt hele 2 gange. Kurset 
havde form af en 
koncentreret introduktion til 
begreberne bag en 
hjemmeside, hvor der 
samtidig var god mulighed for på stedet at afprøve teorien. Målet var at gøre 
deltagerne fortrolige med begreberne. Et mål, som flot blev nået. Alle deltagere fik 
en mappe med baggrundsmateriale ligesom alle opgaver, vejledende løsninger 
m.m. blev udleveret på en usb-nøgle.
 
Kurset var udviklet af Sammenslutningens kasserer Per Praem, som også stod for 
undervisningen. 

     
Fakta på Søborg Hovedgade med ulovlig skiltning

Fast hegn mod offentlig vej. Fra SAM fremlagde vi billeddokumentation på 
byggesager i nyere tid og nævnte også Klausdalsbrovej ved Signalvej. Der er 
modstridende interesser: Synsindtryk kontra lydindtryk. Og da man politisk 
ønsker at bygge 
voldsomt og med høje 
bebyggelsesprocenter, 
når det handler om 
etagebyggeri, bliver der 
bygget tæt på vej og 
derfor kommer Berlin-
murene. Vi påpegede 
ønsket om, at æstetiske 
hensyn kom til at spille 
en større rolle.

4.

Designmanualen. 
Desværre mangler der 
ressourcer til effektiv 
opfølgning på 
manualens retningslinjer. 
Forvaltningen vil nu 
forsøge at samle 
kræfterne på et enkelt område for om muligt at løfte kvaliteten her. Det bliver 
Gladsaxe Møllevej, hvilket vi finder lidt mærkeligt. Gladsaxe Møllevej præges af 
bilforhandlere, Silvan m.m. med et rodet indtryk, som der næppe kan gøres 
meget ved. I stedet så vi hellere kræfterne samlet om indkøbsgaderne.

5.
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Resultatet var så vellykket, at vi bestemt vil overveje andre kurser, hvis passende 
emner dukker op.

Udskiftning af tage på rækkehuse
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