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Referat af bestyrelsesmøde nr. 34 
 
Dato:    27.10. 2010, kl. 19:30    
 
Sted:    Tove Forsberg, Dalsgaardsvej 8, 2930 Klampenborg 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  Susanne Thorkilsen, ST 
    Malene Djursaa, MD 
    Birgitte Thygesen, BT 
    Tove Forsberg, TF 
 
Suppleant:    Charlotte Mollerup, CM 
 
Afbud:    Poul-Jørgen Ranløv, PJR 
    Henrik D. Jacobs, HJ 
 
 
Referent:   Malene Djursaa, MD 
 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 33. 

  
2. Nyt fra formanden. 

 
3. Orientering om Bakken, ved BT og HJ. 

 
4. Teglgårdsgrunden, ved ST. 

 
5. Lokalplan 320 – fastholdelse anvendelsen (boligformål) af to ejendomme i Skovshoved by. 

 
6. Status vedr. arbejdet med PBS, ved HJ .  
 
7. Borgmestermøde 03.11.2010 kl. 16:30 i udvalgsværelse 1. 
 
8. Borgermøde d. 01.11.2010 kl. 19-21 om fremtidens udvikling af Bellevue Strandpark, ved ST.  
 
9. Borgermøde d. 03.11.2010 om indførelse af parkeringszoner og licensordning ved Bakken, ved  
    ST. 
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10. Møde / besigtigelse af trafikforhold på Klampenborgvej især omkring Skovgårdsvej. 
 
11. Lokalplan 326 for et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej. 
 
12. Eventuelt. 

 
 
 
 
 

 

Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr . 33. 

Referatet blev godkendt med få, tekniske ændringer.  

 

Ad 2: Nyt fra formanden. 

ST deltog i borgermøde om ekstrem regn d. 14. oktober 2010. Det udleverede informationsmateriale 

gøres tilgængeligt på SKGF’s hjemmeside.  

 

Ad 3: Orientering om Bakken, ved BT og HJ. 

Desværre tegner der sig et billede af fortsat inaktivitet fra Lyngby-Tårbæk Kommunes side, hvad an-

går etablering af en ny miljøgodkendelse for Bakken, jfr. referatet fra sidste generalforsamling. I de 

forløbne måneder er der intet sket i sagen. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi agter at indbringe 

sagen for ombudsmanden, hvis ikke der 1. marts ligger en vedtaget miljøgodkendelse, som indbe-

fatter såvel trafikforhold, parkeringsplads som forlystelser.  

 

Ad 4: Teglgårdsgrunden, ved ST. 

Kommunalbestyrelsen behandlede forslag til udnyttelse af Teglgårdsgrunden på møde 21.06.2010, 

hvortil der var udarbejdet en aktivitetsoversigt med prisoverslag til et samlet budget, som ligger på 

godt 20 millioner. Disse penge er dog ikke til stede, trods gode intentioner. For flere oplysninger hen-

vises til generalforsamlingsreferatet.  

 

Ad 5: Lokalplan 320 – fastholdelse anvendelsen (bol igformål) af to ejendomme i Skovshoved 

by. 

SKGF er i dialog med Skovshoved Grundejer- og Bevaringsforening om sagen (Lindegården). MD 

deltager i borgermøde 18.11., og SKGF agter at afgive høringssvar.  

 

Ad 6: Status vedr. arbejdet med PBS, ved HJ.  

HJ har fået etableret PBS for SKGF. Næste udfordring bliver at køre medlemsbasen ind i systemet. 

HJ bedes få trykt girokort med PBS-oplysninger.  
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 Ad 7: Borgmestermøde 03.11.2010 kl. 16:30 i udvalg sværelse 1. 

TF og MD deltog i Fællesrådets formøde, og ST deltager i borgmestermødet. Referatet vil blive lagt 

på hjemmesiden når det foreligger.  

 

Ad 8: Borgermøde d. 01.11.2010 kl. 19-21 om fremtid ens udvikling af Bellevue Strandpark,  

          ved ST.  

Oplægget til mødet er en idéskitse til fremtidens udvikling af Bellevue Strandpark, som er ejet af 

Gentofte Kommune, Staten, Lyngby-Taarbæk og Frederiksberg kommuner, via interessentskabet I/S 

Bellevue.  

 

Der er tale om en såkaldt helhedsorienteret idéskitse, der rummer en række forslag til fremtidige re-

noveringer og genopretninger af bygninger og sandstrand. Forslagene er opdelt i faser, der kan 

gennemføres uafhængigt af hinanden og som alle tager hensyn til områdets særlige karakter. 

 

Idéskitsen (10 sider) samt en plantegning kan hentes ved at gå ind på www.gentofte.dk og søge på 

ordet borgermøder.  

 

ST og MD deltager. Der er enighed i bestyrelsen om at det er et lovende projekt.  

 

Ad 9: Borgermøde d. 03.11.2010 om indførelse af par keringszoner og licensordning ved  

          Bakken, ved ST. 

Teknik & Miljø vurderer, at der i området omkring Bakken er meget presserende P-problemer og op-

lyser, at man har fået mange henvendelser fra borgerne, der er utilfredse med, at de ikke kan få par-

kering i nærheden af egen bolig på en almindelig hverdag. Kommunalbestyrelsen har derfor vedta-

get at indføre parkeringszone med tidsbegrænset parkering og licensordning i området omkring 

Bakken. Forslaget kan ses i sin helhed på www.gentofte.dk/parkering. 

 

Bestyrelsen drøftede kommunens forslag, men vurderede at det ikke var helt klart i sine implikatio-

ner. ST vil deltage i borgermødet med henblik på en afklaring.  
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Ad 10: Møde / besigtigelse af trafikforhold på Klam penborgvej især omkring Skovgårdsvej. 

På foranledning af en henvendelse fra beboerne på henholdsvis Klampenborgvej 13A og 40, som er 

bekymrede for sikkerheden på deres børns skolevej, har HJ og ST deltaget i en besigtigelse sam-

men med 3 repræsentanter fra Park & Vej, herunder Park og Vej-chef N.C. Kofoed. Det blev be-

sluttet at lave en trafiktælling på stedet, og derefter vil der blive indkaldt til nyt møde.  

 

Ad 11: Lokalplan 326 for et område ved Klampenborgv ej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej. 

SKGF afgiver høringssvar vedr. såvel lokalplan 326 og lokalplan 289, som senere er indløbet og 

omhandler samme problematik, nemlig fortætningsgraden af bebyggelse i områderne. Høringssvar 

vil kunne ses på hjemmesiden.  

 

Ad 12: Eventuelt. 

MD orienterede om arbejdet med §17-udvalget vedr. Havn og By, som skrider planmæssigt frem.  

 

 
 
 
 
 


