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Referat af bestyrelsesmøde nr. 31 
 
 
Dato: 21.01.2010  kl. 19:30 

 
Sted: Birgitte Thygesen, Klampenborgvej 12A, 2930 Klampenborg 

  
Bestyrelses- 
medlemmer 

Susanne Thorkilsen, ST 
Birgitte Thygesen, BT 
Malene Djursaa, MD 
Tove Forsberg, TF 
Henrik D. Jacobs, HJ 
 

Referent: Tove Forsberg  
 

Inviterede del-
tagere 
 

Charlotte Mollerup, CM , suppleant 
 

Afbud:  Michael Lauritzen, ML   
Poul Jørgen Ranløv, PJR 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 30 
  
2. Orientering om arbejdet i udvalget vedr. havnen og Kystvejen ud for  
       havnen, MD   

 
3. Helhedsplan for fremtidig anvendelse af Teglgårdsgrunden, ST  

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

 
5. Udsendelse af orientering til medlemmerne m.m., ST  

 
6. Status m.h.t. sponsorater, CM, HJ   
 
7. Tilrettelæggelse af generalforsamling 

 
8. Eventuelt 
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Ad 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 30 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 30 blev godkendt uden bemærk-
ninger. 

  
 

Ad 2 Orientering om arbejdet i udvalget vedr. havnen og Kystve-
jen ud for havnen, MD  
Havneforslagene blev gennemgået og ønsker fra bestyrelsen 
noteret af Malene til det oplæg, der er vedlagt dette referat (Bi-
lag 2), og som også lægges på hjemmesiden.  

 
 

Ad 3 Helhedsplan for fremtidig anvendelse af Teglgårdsgrunden, 
ST  

 ST refererede fra borgermøde afholdt 20.01.2010 vedr. skitse-
forslag til helhedsplan for Teglgårdsgrunden, se vedlagte brev 
skrevet af ST (Bilag 1). 

 
   
Ad 4 Møde med Park & Vej den 09.12.2009, ST, BT og TF 

Referatet fra Park & Vej blev gennemgået punkt for punkt, og 
det blev besluttet at lægge emnet Skovbørnehave på 
Christiansholmsvej på hjemmesiden, så medlemmerne af 
SKGF kan komme med forslag til benyttelse af det areal, hvor 
børnehaven ligger.   
 
Bane Danmark er indstillet på at betale for opsætning af en 
”almindelig bro” som erstatning for den gamle bro og således, 
at Gentofte Kommune dækker udgifterne til eventuelle kvali-
tetsforbedringer. Bane Danmark og Gentofte Kommune er der-
for gået i gang med forhandlinger for at afklare, hvilke lovgiv-
ningsmæssige krav, der stilles til en såkaldt ”almindelig bro”. 
Park & Miljøs referat af sagen lægges på hjemmesiden. 
 
Mht. hastighedsdæmpning på Klampenborgvej vil BT skrive et 
brev til Park & Vej og bede om svar på den skrivelse, beboerne 
på Klampenborgvej har skrevet til dem. Dette brev lægges li-
geledes på hjemmesiden. 

 
 

Ad 5 Udsendelse af orientering til medlemmerne m.m., ST  
Et udkast til orienteringsbrev til medlemmerne blev gennem-
gået og godkendt med enkelte rettelser.  Det blev også drøftet, 
hvordan selve forsendelsesdelen skulle gribes an mht. adresse-
ring, kuvertering osv.  
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Ad 6 Status m.h.t. sponsorater, CM, HJ 
 Sponsorater er blevet betalt af Danske Bank og TopDanmark, 

den 3 sponsor kontaktes og slettes, hvis sponsoreret ikke bliver 
fornyet. Evt. kontaktes andre mulige sponsorer.  

 
 
Ad 7 Tilrettelæggelse af generalforsamling 
 Det blev aftalt, at HJ kontakter Tjelle ang. ordførerskab. Trak-

tementet sidste år var meget populært, og derfor vil ST bede 
Sølyst gentage succesen. ST vil ligeledes kontakte kunst-
historikeren Claus M. Smidt ang. underholdning i form af et 
indlæg om området på ca. ½ times varighed. 

 
 

Ad 7 Eventuelt 
Der var ingen emner under eventuelt. 
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Bilag 1 
 
” 
Gentofte Rådhus     22.04.2009 
Plan 
Bernstorffsvej 161 
2920 Charlottenlund 
 
Emne: Teglgårdsgrunden 

I brev af henholdsvis 5. januar 2009 og 30.03.2009 har Gentofte Kommune under j.nr. 022744-2008 invite-
ret Skovshoved Klampenborg Grundejerforening til at deltage i borgermøder med henblik på en drøftelse 
af,  hvad Teglværksgrunden i fremtiden kan anvendes til. I den forbindelse har Grundejerforeningen delta-
get i de tre borgermøder, der har været afholdt. 

Grundejerforeningen tillægger det stor betydning, at Kommunen giver borgerne mulighed for at komme til 
orde i sager af den foreliggende karakter, og finder det meget prisværdigt, at Kommunen i den konkrete sag 
har valgt at gå til opgaven på en spændende og kreativ måde. 

Under borgerprocessen, har Grundejerforeningen været repræsenteret på samtlige møder, og foreningen har 
kun modtaget én henvendelse fra en grundejer, hvis bekymring først og fremmest drejede sig om, hvorvidt 
områdets fremtidige udnyttelse ville medføre generende støj og lys samt mere trafik i området.  
 
Grundejerforeningen mener dog ikke, at dette kan tages som udtryk for, at de private grundejere i området 
generelt er indstillet på, at acceptere mere støj og trafik samt generende lys.  
 
Efter en besigtigelse af området er det Grundejerforeningens opfattelse, at de eksisterende bygninger,  med 
undtagelse af den store grå bygning, er i en så dårlig forfatning, at det vil være mest hensigtsmæssigt at rive 
dem ned. 
 
Foreningen har noteret sig, at forvaltningen på baggrund af in-put fra borgermøderne vil udarbejde et for-
slag til grundens udnyttelse/ benyttelse, og at borgerne vil få mulighed for, igen at komme med bemærknin-
ger hertil. 
 
Med henvisning hertil ønsker Skovshoved Klampenborg Grundejerforening som sin foreløbige tilkendegi-
velse at henstille til Kommunen, at det kommende forslag (uanset formål eller art) er understøttet af en 
økonomi, der sikrer at arealer og eventuelle bygninger/ anlæg til enhver tid fremstår vel vedligeholdte. 
 
Endvidere henstilles, at ansvaret for den daglige ledelse og drift varetages af lønnet personale. 
 
Begge henstillinger har sin baggrund i, at almindelig daglig vedligehold og en klar ansvarsplacering, gene-
relt anses som effektive midler i bekæmpelsen af hærværk og utilsigtet benyttelse.  
 
Venlig hilsen 
 
Kurt Rosenkrans Høyer 
Formand  ” 
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Bilag 2 
 

Skovshoved-Klampenborg Grundejerforenings oplæg  vedr. hel-

hedsplanen for Skovshoved Havn. 
Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde 21.1.2010 

 
Havnens størrelse:  

 

• Ikke større end nødvendigt for havnens rentabilitet – dels af hensyn til trafik/parkering, dels af 

hensyn til et godt/hyggeligt havnemiljø.  

 
Kystvejen ud for havnen:  

 
• Bør omklassificeres, så man kan sætte en fartgrænse på højst 50 km forbi havnen. 

• Al biltrafik føres over i de to vestlige spor.  

• Forslag om rundkørsel i den nordlige ende, bl.a. af hensyn til biltrafik til tankstationen.   

o På den østlige side er det os magtpåliggende at der reserveres plads til gennemgående 

”motions-stier”, som kan føres igennem nord og syd for havnen på vandsiden.  

o Forslag om en promenade, der fra Kystvejen går tværs gennem havnen og tilbage på Kyst-

vejen 

o en god bred dobbelt cykelsti  (begge retninger)  

o og en løbesti i blød gummiasfalt.  

o Varm støtte til idéen med at markere de gamle stier der går over stejlepladserne og igen-

nem den gamle bebyggelse, og bruge dem til at tvinge trafikken ned i fart og ”invitere” op 

i byen.  

Parkering:  

 
• Fortsat stærkt imod parkering på Kystvejen nord og syd for havnen. Vi tror ikke på at det kan 

håndteres med ”parkeringsmuligheder”, dvs græsfliser el. andet, hvor man så har lov til at parkere 

ved særlige lejligheder. Det vil ikke kunne styres. Dvs der skal skaffes parkering nok på havnen og 

Kystvejen ud for havnen.  

• Forslag om ”parkeringslommer”, som skråparkering, der stikkes ind i den brede bevoksning (el-

ler tænkes sammen med andre idéer om beplantning) mellem Kystvejen og stejlepladserne. Det 

vil kunne give en del pladser uden at dominere, og uden at tage noget af selve stejlepladsernes 

areal. Kan især lægges i forbindelse med stierne, der føres igennem, men jævnt fordelt hele vejen 

hen. 
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Stejlepladserne: 

 
• Forslag om at fjerne de to (faktisk fire) bunkers fra krigen. Arealet hvor den sydligste ligger egner 

sig til en lille parkeringsplads (10 pladser?), med indkørsel fra Søndre Havnevej. Desuden vil det 

give bedre udsyn over havnen fra byen.  

 

”Liv på havnen” 

 
• Forslag om at udnytte benzin-molen (den brede af de to der går vest-øst ud i bassinet) med et par 

forretninger o.l. Oplagt er en fiskeforretning, helst med lidt udendørs servering af røget fisk og øl i 

sommertiden. Og en lille skibsproviant/udstyrsforretning. Og nogle bænke og borde at sidde ved, 

og nyde livet på havnen.  

 


