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Referat af bestyrelsesmøde nr. 29 

 
 

Dato: 04.11.2009, kl. 19:30 

 

Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund 

 

Bestyrelses- 

medlemmer 

Susanne Thorkilsen  ST 

Birgitte Thygesen BT 

Malene Djursaa MD 

Henrik D. Jacobs, HJ 

Tove Forsberg TF 

Charlotte Mollerup CM 

 

Referent: Tove Forsberg 

 

Fraværende: Poul Jørgen Ranløv PJR 

Michael Lauritzen ML 

 

Dagsorden: 

 
  1.   Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 28 m.m. 

  

  2.   Bestyrelsens sammensætning, ved ST. 

 

  3.   Medlemsdatabasen – regneark m.m., ved ML, TF, m.fl. 

 

  4.   Orientering om møde med Park & Vej, d. 21.09.2009 og Borgmester-  

        mødet d. 29.09.2009, ved ST.  

 

  5.   Generel drøftelse af forløbet af Naturfredningsforeningens vælgermøde 

        om aktuelle temaer inden for natur og miljø i kommunen. 

 

  6.   Evt. nyt om Bakken, ved BT. 

 

  7.   Skal SKGF påtage sig en mere udfarende rolle, jf. referat af det ekstra- 

         ordinære bestyrelsesmøde, under punktet, eventuelt, underpunkt, c. 

 

  8.   Planlægning af LokaltNyt, jf. referat fra bestyrelsesmøde nr. 27, punkt 4. 

 

  9.   Eventuelt. 
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 Ad 1   Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 28 m.m. 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 28 blev godkendt dog med ønske om små 

ændringer til selve opsætningen. 

 

Ad 2   Bestyrelsens sammensætning, ved ST 

HJ, valgt som suppleant på SKGF’s generalforsamling den 28.04.2009, ind-

træder i bestyrelsen som afløser for CM, som pga. arbejdspres foretrækker at 

fortsætte som suppleant. I konsekvens heraf blev det vedtaget, at HJ overta-

get hvervet som kasserer efter CM.  

 

Ad 3   Medlemsdatabasen – regneark m.m., ved ML, TF, m.fl. 

Medlemsdatabasen overgår til HJ af praktiske grunde. PBS iværksættes lige-

ledes af HJ. 

Der kan ydes en skattefri godtgørelse på max. kr. 2.000 til bestyrelsesmed-

lemmer. Det blev vedtaget, at formand og kasserer får fuldt beløb og resten 

af bestyrelsen får kr. 1.000. 

 

Ad 4   Orientering om møde med Park & Vej, d. 21.09.2009 og  

           Borgmestermødet d. 29.09.2009, ved ST  

Park & Vej har på et møde den 21.09.2009 spurgt beboerrepræsentanterne fra 

henholdsvis SKGF og de Engelske Rækkehuse, hvordan de vil stille sig til en 

løsning, der går ud på at rykke gangbroen ved Klampenborg Station 300 m 

længere mod syd.  

BaneDanmark  kan spare penge ved en sådan flytning, fordi broen i så fald 

skal spænde over færre togspor. Idéen om at flytte broen mod syd stammer 

dog ikke fra BaneDanmark, men muligvis fra ejeren af Christiansholm.  

Beboerrepræsentanterne har understreget over for Park & Vej, at beboernes 

ønske om at bevare broen bygger på en forudsætning om, at broen både med 

hensyn til placering og – så vidt muligt, også – udformning svarer  til den ek-

sisterende, men udtjente bro.  

På baggrund af dialogen med beboerrepræsentanterne vil  Park & Vej – med 

henblik på en politisk godkendelse og efterfølgende beboerhøring - snarest 

muligt  udarbejde et projekt med forslag til broens placering og udformning 

tillige med et økonomisk overslag. 

Referat af Borgmestermødet den 29.09.2009 kan læses på SKGF’s hjemme-

side.  

  

Ad 5   Generel drøftelse af forløbet af Naturfredningsforeningens vælger- 

           møde om aktuelle temaer inden for natur og miljø i kommunen  

Vedtaget efter en drøftelse af kommunens forslag til Grøn Strukturplan at ST 

laver et udkast til høringssvar. 

Høringssvaret samt tilføjelse om 5-meterreglen er efterfølgende godkendt og 

kan læses på SKGF’s hjemmeside.  

 



Side 3 af 3 

 

 

 

Park & Vej har inviteret SKGF til et møde  den 9.12.2009. Vedtaget at følgen-

de bestyrelsesmedlemmer: ST, BT og TF deltager i mødet og benytter anled-

ningen til at spørge ind til, hvilke planer der er for vort område. 

 

Ad 6   Evt. nyt om Bakken, ved BT  

Helhedsløsning for Bakken tages op på mødet med Park & Vej den 9.12. 

 

Ad 7   Skal SKGF påtage sig en mere udfarende rolle, jf. referat af det 

           ekstraordinære bestyrelsesmøde, under punktet, eventuelt,  

           underpunkt, c  

Dette er for så vidt allerede sket, jf. punkt  4, 5 og 9. 

 

Ad 8   Planlægning af LokaltNyt, jf. referat fra bestyrelsesmøde nr. 27,  

           punkt 4 

Det blev drøftet evt. at erstatte LokaltNyt med en mere kortfattet (et enkelt 

A4 ark) LokalOrientering om bestyrelsens arbejde og intentioner, som ud-

sendes sammen med indkaldelse til Generalforsamlingen (ST og TF).  

 

Ad 9   Eventuelt  

MD havde medbragt en Artikel i Villabyerne af 3.11.2009 vedrørende kom-

munalbestyrelsens beslutning om at nedsætte et udvalg på 16 personer, heraf 

to fra grundejerforeningerne i Skovshoved, som på grundlag af det forelig-

gende materiale, bl.a. fem arkitektforslag, skulle udarbejde et forslag til en 

helhedsløsning. 

Vedtaget at ST sender et brev til HT, hvor SKGF udtrykker ønske om, at MD 

udpeges som medlem af udvalget i egenskab af grundejerrepræsentant. 

 

 

 


