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Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 
 
Dato:    18.03.2010, kl. 19:30    

 
Sted:    Af praktiske grunde flyttet til Michael Lauritzen, Tornagervej 11,  

 2930 Charlottenlund 
   
 
Bestyrelsesmedlemmer:  Susanne Thorkilsen, ST 
    Michael Lauritzen. ML  
    Birgitte Thygesen, BT 
    Malene Djursaa, MD 
    Tove Forsberg, TF 
     Henrik D. Jacobs, HJ  

 
Afbud:    Poul-Jørgen Ranløv, PJR  
 
Referent:   Susanne Thorkilsen 
 
Inviterede deltagere: Charlotte Mollerup, CM 

 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 31. 
  
2. Orientering om arbejdet i udvalget vedr. Skovshoved Havn mm, ved MD .  

 
3. Nyt om Bakken, udtalelse fra ombudsmanden, ved BT. 

 
4. Orientering om Teglgårdsgrunden, ved ST. 

 
5. Breve til henholdsvis medlemmer (orientering, vedlagt girokort) og ikke-medlemmer (hvervekam-

pagne) samt status vedr. pbs, ved ST og HJ. 

 
6. Udkast til revideret regnskab for 2009 og budget for 2010, ved HJ. 

 
7. Indkaldelse til generalforsamlingen, ved ST og HJ. 

 
8. ”Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år”. Hvad skal vi sige ? 

 
9. Eventuelt. 
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Ad 1  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 31. 
Referatet blev Godkendt uden bemærkninger.  

  
Ad 2. Orientering om arbejdet i udvalget vedr. Skovshoved Havn, det såkaldte § 17. Stk 4 
udvalg, ved MD .  

 
MD orienterede bestyrelsen om, at hun sammen med formanden for Skovshoved By’s Grundejer 
– og Bevaringsforening af 1938, Kaj Sidenius havde udarbejdet nedenstående liste på 24 forslag 
til § 17, stk. 4 udvalget. 
 
Listen – gengivet nedenfor var blevet sendt til udvalgets rådgiver arkitekt Dan Hasløv tillige med 
et responsum, der opsummerede grundejerforeningers kommentarer til drøftelserne på udvalgets 
3 møde. 

 

SSkkoovvsshhoovveedd  BByy´́ss   GGrruunnddeejjeerr--  oogg  BBeevvaarriinnggss ffoorreenniinngg  aaff  11993388  
ii   ssaammaarrbbeejjddee  mmee dd  

SSkkoovvsshhoovveedd  KKllaammppee nnbboorrgg  GGrruunnddeejjee rrffoorreenniinngg   

16-02-2010 

 
Forslag til § 17 stk4 Havn og By  
 

1. Rundkørsler ved Nordre Havnevej, Sønder Havnevej og havnens sydspids, gerne som små, 
brostensbelagte, lave ”markeringer”. Formål: At nedbringe hastigheden og fordele trafikken til 

parkeringspladser, benzinstation, by og havn uden trafiklys.  
 

2. Mellem rundkørslerne (og formentlig også udenfor) lægges biltrafikken over i de to vestlige 

spor. Hastighed max 50 km. Der er hverken behov for eller plads til en helle i midten.  
 

3. Mellem de tre rundkørsler (og gerne på resten af Kystvejen) lægges den sydgående cykelsti 
over mod øst, dvs der etableres en dobbelt cykelsti (begge retninger) på den østlige side ud for 
havnen.  

 
4. Endvidere anlægges løbesti i blød gummiasfalt ud for havnen og hele vejen på vandsiden af 

Kystvejen, fra Bellevue til Charlottenlund Strand.  
 

5. En promenade for gående føres fra Kystvejen tværs gennem havnen og tilbage på Kystvejen. 

På Kystvejen ud for havnen kan man nøjes med et smalt fortov.  
 

6. Bussen kører af Strandvejen mod nord og bringes ud på Kystvejen mod syd, herved kan 
Strandvejen ensrettes til kun nordgående retning. Dette forslag er betinget af at bus-
vigepladser kan etableres på den gamle cykelsti, da bussen ellers vil forårsage trafikophob-

ning.  
 

7. Alle stier mellem havn og by synliggøres, både på langs og på tværs af byen, også over Kyst-
vejen for at fremhæve overgang, og herved opnå lavere hastighed.  

 

8. P-pladser (skråparkering) på landsiden af Kystvejen ud for Skovshoved By, bestående af lo m-
mer i det nuværende beplantede areal (mellem trådhegn og fortov) op til stierne og gerne i 

samme plan som Kystvejen.  
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9. Den centrale del af havnen mellem flagmolen og benzinmolen hvor der i dag er jollepladser, 
skal holdes fri for eventuelt fremtidigt byggeri for at sikre sammenhængen mellem havn og by. 

 
10. Mulighed for et fiske/spise hus på havnen (gerne Benzinmolen) med udendørs spisepladser.  

Multihus til brug for havn og by (også gerne på Benzinmolen).  
 

11. Gerne en øget vandkontakt mellem havn og by, f eks udvidelse af bassin mod vest, som vist i 

model II. 
 

12. Sandslottet fjernes. 
 

13. Flytte motor- og bådreparation mod syd. 

 
14. Flytte sejlmager og kajakbutik længere mod nord, for at opnå og sprede livet mere på havnen.  

 
15. Sikre at byggeri i den sydlige del af havnen ikke bliver højere end eksisterende bygninger d.d.  

 

16. Hvis havnen udvides, skal øget parkeringsbehov placeres i samme område, så omkringligge n-
de parkering ikke yderligere belastes.  

 
17. Flere badebroer/lettere tilgang til vandet, en mod syd og en mod nord.  

 

18. Grillpladser på havnen til gæstesejlere og øvrige interesserede, og ikke på det grønne areal ud 
for Skovshoved by, grundet brandfare.  

 

19. Gentofte Kommune bør købe jordstykke ved tidligere højesteretssag (øen) over for Skovsho-
ved Hotel, så den i byplan 21 tegnede sti kan etableres.  

 
20. Gøre brug af de to bunkere ved Sønder Havnevej, ved eventuelt at etablere en adgangsvej fra 

Kystvejen. 

 
21. Plan for sikring mod øget vandstand.  

 
Bestyrelsen tog MD’s orientering til efterretning og takkede hende for det store arbejde hun har 
lagt for dagen.. 

 
Ad  punkt 3  Nyt om Bakken, udtalelse fra ombudsmanden, ved BT. ?? 

Dyrehavsbakken A/S får ikke lov til at opføre en ny rutsjebane – visse steder op til 24 m høj – fordi en 
række private borgere samt kommunen klagede til Naturklagenævnet over den byggetilladelse, som 
var givet af Lyngby-Taarbæk kommune. 
Dette uanset Dyrehavsbakken A/S fulgte sagen op med et sagsanlæg imod Naturklagenævnet først 
ved byretten og efterfølgende ved Østre Landsret, med påstand om at nævnet havde taget ”usaglige 
og ulovlige hensyn i sin afgørelse”.  
Begge retsinstanser frifandt Naturklagenævnet og Østre Landsret fremhævede i sin afgørelse, at Na-
turklagenævnte havde været i sin gode ret til at forudsætte en ny lokalplan og alene taget ”lovlige 
landskabelige og lokalhistoriske hensyn”.  

 
 

Ad punkt 4 Orientering om Teglgårdsgrunden, ved ST. 
 

ST havde  d.21.01.2010 sendt et høringssvar til Strategi & Udvikling, Plan. (Høringssvaret kan læses 
på foreningens hjemme side). 

 
Ad punkt 5  Breve til henholdsvis medlemmer (orientering, vedlagt girokort) og ikke-
medlemmer (hvervekampagne) samt status vedr. pbs, ved ST og HJ. 
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ST og HF havde ultimo februar 2010 havde sendt et orienteringsbrev vedlagt girokort til betaling af 
2010 kontingent til foreningens medlemmer. 

 
Derudover havde de primo marts sendt et hvervebrev til samtlige ikke-medlemmer, hvori man opfor-
drede grundejerne til at melde sig ind i foreningen og gav en ”smagsprøve”  på programmet for den 
forestående generalforsamling. 

 
Baggrunden for sidstnævnte projekt var, at formanden i det tidlige forår havde modtaget en del ud-
meldelser, fortrinsvis på grund af fraflytning eller dødsfald kombineret med det afbræk, at Statstiden-
de havde indstillet den service, der gjorde det muligt via et løbende abonnement at følge med i samt-
lige hussalg inden for lokalområdet. 

  
HJs forsøg på at stable en pbs løsning på benene havde vist sig at være mere kompliceret end først 

antaget, hvorfor den først kunne sættes i værk i forbindelse med kontingentopkrævningen i 2011.  
 

Ad. 6 Udkast til revideret regnskab for 2009 og budget for 2010, ved HJ. 
Arbejdet hermed var så godt som afsluttet og dermed klar til forelæggelse for foreningens 2 revisorer. 

 
Ad. 7 Indkaldelse til generalforsamlingen, ved ST og HJ. 

Udkast til indkaldelse til den oridinære generalforsamling blev forelagt og godkendt og var hermed 
klar til udsendelse ultimo marts .  

 
Ad. 8  ”Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år” 
Det aftaltes, at ST snarest muligt skulle lave et oplæg, der i første omgang skulle sendes til BT og 
MD. 

 
Ad 9 Eventuelt 

Ingen oplysninger eller bemærkninger.  
 


