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Referat af bestyrelsesmøde nr. 33 
 
Dato:    25.08. 2010, kl. 19:30    
 
Sted:    Charlotte Mollerup, Klampenborgvej 10B, 2930 Klampenborg 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  Susanne Thorkilsen, ST 
    Malene Djursaa, MD 
    Birgitte Thygesen, BT 

   Henrik D. Jacobs, HJ  
    Tove Forsberg, TF 
 
Afbud:    Poul-Jørgen Ranløv, PJR 
 
Indkaldt som suppleant: Charlotte Mollerup, CM  
 
Referent:   Tove Forsberg, TF 
 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 32. 

  
2. Nyt fra formanden. 

 
3. Orientering om Bakken, ved BT og HJ. 

 
4. SIF. 

 
5. Teglgårdsgrunden, ved ST. 

 
6. Lokalplan 320 vedr. Strandvejen 295 (Lindegården) og 297. 

 
7. Status vedr. arbejdet med PBS, ved HJ .  

 
8. Skovshoved Havn: Orientering om udviklingen, ved MD .  

 
9. Eventuelt. 
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Ad 1   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde n r. 32. 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Ad 2   Nyt fra formanden. 
 
ST har reserveret Sølyst til afholdelse af den årlige generalforsamling torsdag d. 28.04.2011. 
 
 
Ad 3   Orientering om Bakken, ved BT og HJ. 
 
Tidsplan for Trafik- og Parkeringsplan fra kommunen foreligger. Gentofte Kommune skal på banen 
med støtte til løsning for at nedbringe støjen. Problemet har været kendt i 22 år. 
  
Forlystelsesplanen dvs. oplæg til miljøgodkendelse afventer. Ny forlystelse blev godkendt i juni 
2010 på 1 ½ måned af Lyngby-Taarbæk Kommune, mens vi har måttet vente nu næsten 3 ½ år 
på oplæg til ny miljøgodkendelse. Miljøgodkendelse inden næste sæson er lovet af Lyngby-
Taarbæk Kommune. Der skal tages kontakt til Hans Toft, hvori det gøres klart, at Lyngby-Taarbæk 
skal foretage sig noget, så det kommer som lovet. Er der ikke en ny miljøgodkendelse klar til næ-
ste generalforsamling vil vi stille forslag om at inddrage Ombudsmanden grundet langsommelig 
sagsbehandling i Lyngby-Taarbæk Kommune.  
 
 
Ad 4   SIF. 
 
I april 2010 udsendte kommunen til samtlige interessenter, herunder SKGF, et forslag til lokalplan 
327 for Krøyersvej 5A-B, SIF. 
 
Forslaget har til formål at imødekomme et ønske fra SIF om at udvide idrætsfaciliteterne på 
Krøyersvej med en ny tennishal med plads til to baner og tilhørende omklædnings- og fællesfaci-
liteter.  
 
Ifølge forslaget skal hallen forsynes med det samme karakteristiske tag som de to eksisterende - 
og i øvrigt bevaringsværdige - haller, dog med den væsentlige forskel, at den ny hal bliver dobbelt 
så bred  (45 m) og ca. 25% højere (11 m). 
 
På foranledning af en beboergruppe – bestående af 7 villaejere på henholdsvis Exnersvej og Emi-
liekildevej – besluttede SKGF at gå ind i sagen og sende et brev til Hans Toft, hvori vi udtrykte vo-
re betænkeligheder ved opførelsen af en stor og massiv bygning, der både ville tage det fri udsyn 
og skygge for solen. På baggrund heraf indeholdt brevet en henstilling om at grave hallen 1,5 m 
ned. 
 
Efter et borgermøde d. 01.06.2010 har beboerne som et kompromis dels accepteret kommunens 
forslag om at dreje hallen 90 grader, med det resultat at dens højeste punkt flyttes ca. 30 m ind på 
grunden, dels taget imod et tilbud om at medvirke ved valg af tagbelægning og udformning af 
vestfacaden. 
 
På beboergruppens foranledning afholdtes d. 24.08.2010 et nyt borgermøde, hvor man drøftede 
den stigende trafik til SIF og mulighederne for at gennemføre fartdæmpende foranstaltninger. Her 
var konklusionen, at kommunen snarest muligt ville lave en trafikmåling og overveje foranstaltnin-
ger til at gøre vejen smallere. Derudover meddelte borgmesteren, at han over for de relevante 
myndigheder endnu engang ville rejse sagen om opsætning af stærekasser rundt om i kommu-
nen. 
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Ad 5   Teglgårdsgrunden, ved ST. 
 
ST og HJ deltager i Borgermøde vedr. Teglgårdsgrunden. Det ser ud til, der er mange gode idéer, 
men ingen penge til at gennemføre dem. 
 
 
Ad 6     Lokalplan 320 vedr. Strandvejen 295 (Linde gården) og 297. 
 
SKGF støtter de to Skovshoved-grundejerforeninger i deres ønske om at skabe en mindestue/ak-
tivitetshus for lokale foreninger i Lindegården, men undrer sig over at begge huse er taget ud af 
byplan 21, der rummer flere detail-regulativer til miljøets bevarelse end lokalplan 320. SKGFs hø-
ringssvar vil stille spørgsmålstegn ved denne disposition. 
 
 
Ad 7   Status vedr. arbejdet med PBS, ved HJ. 
 
Dette er næsten afsluttet. Der er kommet brev fra banken, og vi har fået CVR-nr. Så nu afventer vi 
bare Nem Id, før det hele sættes i gang. 
 
MD mener at have fundet en ny metode til vedligeholdelse af databasen og vil sætte det i gang, 
når vi har fået en Nem Id. Mere herom senere. 
 
 
Ad 8   Skovshoved Havn: Orientering om udviklingen,  ved MD. 
 
Projektet ”Havn og By” (vedr. en bedre sammenbinding af havn og by), som SKGF har været in-
volveret i at udarbejde, skrider tilsyneladende frem som planlagt. Den skitse, der p.t. foreligger, til-
godeser i alt væsentligt vore fremsendte ønsker, bortset fra ønsket om parkering i lommer i be-
plantningen på Kystvejens vestside. Dette løser sig forhåbentlig, når en omklassificering af vejen 
(og dermed hastigheden) kan gennemføres. 
 
 
Ad 9   Eventuelt. 
 
Ingen oplysninger eller bemærkninger. 
 
 


