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Referat af bestyrelsesmøde nr. 30 

 
 

Dato: 09.12.2009  kl. 18:00 

 

Sted: Henrik D. Jacobs, Christiansholmsvej 32, 2930 Klampenborg 

  

Bestyrelses- 

medlemmer 

Susanne Thorkilsen, ST 

Michael Lauritzen. ML  

Birgitte Thygesen, BT 

Malene Djursaa, MD 

Tove Forsberg, TF 

Henrik D. Jacobs, HJ 

 

Referent: Malene Djursaa 

 

Inviterede del-

tagere 

 

Charlotte Mollerup, CM  , suppleant. 

 

Afbud: Poul Jørgen Ranløv PJR 

 

 

Dagsorden: 

 

1.   Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 29 

  

2. Status mht. SKGFs bankforbindelse og adgang til netbank, ved HJ og 

CM  
 

3. Forslag til helhedsplan for Skovhoved havn og Kystvejen ud for 

Skovshoved Havn ved ST og MD 

 

4. Møde med Park & Vej d. 09.12.2009, ved ST, BT og TF 

 

5. Evt. nyt om Bakken, ved BT. 

 

6.  Hvad gør vi med LokalNyt og hvornår går vi i gang ? ,  jf. referat fra 

bestyrelsesmøde nr. 27, punkt 4 og 29, punkt 8. 

 

7. Eventuelt. 
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 Ad 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 29 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 29 blev godkendt, med en tilfø-

jelse til høringssvar om grøn strukturplan, idet SKGF beklager 

bortfaldet af ”5-meterreglen” for carporte.  

  

 

Ad 2 Status mht. SKGFs bankforbindelse og adgang til netbank, 

ved HJ og CM 

Alt materiale vedr. kassererposten og adgang til netbank blev 

overdraget fra CM til HJ  

 

 

Ad 3 Forslag til helhedsplan for Skovhoved havn og Kystvejen 

ud for Skovshoved Havn ved ST og MD 

 ST og MD orienterede om forløbet siden sidste møde, hvor det 

blev besluttet at rette henvendelse til borgmesteren vedr. repræ-

sentation i det udvalg, der skal udarbejde en indstilling til 

kommunalbestyrelsen om en helhedsplan for Skovshoved Havn 

og Kystvejen ud for Skovshoved Havn.  

  

 Da borgmesteren efter eget udsagn er ”overtroisk”,  indløb sva-

ret først en uge efter kommunalvalget, og var negativt. Forløbet 

siden påbegyndelsen af arbejdet med helhedsplanen siden 2006 

blev opridset, formentlig med det implicitte budskab at når vi 

ikke havde været med hidtil, burde vi heller ikke være med til 

den sidste fase. (Som kompensation blev vi tilbudt et møde 

med borgmesteren og løbende orientering om udvalgets arbej-

de.) Den opfattelse deler SKGF ikke, og ST skrev endnu en 

gang til borgmesteren og påpegede at det forvaltningsretlige 

lighedsprincip må betyde at SKGF, der har havnen inden for sit 

område og berøres direkte af beslutninger der tages vedrørende 

Kystvejen, ligestilles med de to grundejerforeninger i Skovsho-

ved By, som har været med i de forberedende faser og har hver 

sin repræsentant i det nye udvalg. SKGF har ikke fået svar på 

den sidste henvendelse af 27.11.2009, men da MD på bestyrel-

sesmødet kunne oplyse at første udvalgsmøde var berammet til 

15. december, blev det besluttet at ST skulle rykke borgmeste-

ren for svar, da det er SKGF magtpåliggende at være med fra 

udvalgsarbejdets begyndelse.  

 

Ad 4 Møde med Park & Vej d. 09.12.2009, ved ST, BT og TF 

ST, BT og TF orienterede om mødet, hvor forskellige emner 

blev drøftet, herunder Kulturarvstyrelsens engagement i 

spørgsmålet om Kystvejens udformning, trafikregulering, vej-

belysning, den nedlagte skovbørnehave på Christiansholmsvej, 

fortovsrenovering og rundkørsel på Hvidørevej, grøn struktur-

plan og vandstanden i Christiansholms Mose. Referatet fra mø-

det vil kunne læses her på hjemmesiden når det foreligger.  
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Ad 5 Evt. nyt om Bakken, ved BT. 

BT kunne oplyse, at Lyngby-Tårbæk har truffet beslutning om 

IKKE at politianmelde A/S Dyrehavsbakken pga den nye rut-

sjebanes overtrædelse af den tilladte kvote – ej heller er der op-

krævet nogen bøde.  

 

 

Ad 6 Hvad gør vi med LokalNyt og hvornår går vi i gang ? ,  jf. 

referat fra bestyrelsesmøde nr. 27, punkt 4 og 29, punkt 8. 

 LokalNyt, som det er besluttet fremover skal hedde LokalOri-

entering, skal udsendes en gang om året sammen med kontin-

gentopkrævningen, som normalt sendes primo februar. Alle be-

styrelsesmedlemmer blev bedt om snarest  muligt at bidrage 

med tekst og idéer til hvilke emner der skulle prioriteres. ST 

skriver bidragene sammen til en færdig tekst på ca. en side.  

 

 

Ad 7 Eventuelt. 

Der var ingen emner under eventuelt – undtagen rækkefølgen 

af retter til bestyrelsens julefrokost, som denne gang blev holdt 

som take-away fra Fiskeriet.   

 

 

 

 

 


