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Referat af bestyrelsesmøde nr. 35 
 
Dato:    Onsdag d. 8.12. 2010, kl. 17:00   
 
Sted:    Henrik D. Jacobs, Skjoldhøj Alle 10A 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  Susanne Thorkilsen, ST 
    Malene Djursaa, MD 
    Birgitte Thygesen, BT 
    Tove Forsberg, TF 
    Henrik D. Jacobs, HJ 
 
Suppleant:    Charlotte Mollerup, CM 
 
Afbud:    Poul-Jørgen Ranløv, PJR 
 
Referent:   Tove Forsberg, TF 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 34 
  
2. Nyt fra formanden 
 
3. Orientering om Bakken, ved BT og HJ 
 
4. Dialogmøde 2010 med Park & Vej, ved ST 
 
5. Teglgårdsgrunden, ved ST   
 
6. Lokalplan 320 - fastholdelse anvendelsen (boligformål) af to ejendomme i Skovshoved by,  
  ved MD 
 
7. Borgmestermøde 03.11.2010 kl. 16:30 i udvalgsværelse 1, ved ST 
 
8. Status vedr. arbejdet med PBS, ved HJ  
 
 9.  Borgermøde d. 01.11.2010 kl. 19-21 om fremtidens udvikling af Bellevue Strandpark,  
  ved ST og MD  
 
10.  Lokalplan 326 for et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej 
 
11.  Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr . 34 

Referatet blev godkendt.  

 

Ad 2: Nyt fra formanden 

Anmodning om hjælp fra et medlem, der er kommet i klemme pga. et skur, han med byggetilladelse 

fra kommunen har etableret på sin grund. Naboen har krævet, at højden på skuret reduceres med 

0,5 m. Fordi skuret er forsynet med tegltag med en høj rejsning, kan kravet kun imødekommes ved at 

flytte skuret tilbage på grunden, forventet pris 70-100.000 kr.  

Kommunen har begået en fejl, og medlemmet har på min anbefaling skrevet til HT og bedt om en 

samtale.  

 

Ad 3: Orientering om Bakken, ved BT og HJ 

Birgittes breve til henholdsvis den nye skovridder Hans-Henrik Christensen og HT har haft den øn-

skede virkning, idet GK kort herefter tilsendte SKGF et udkast til miljøgodkendelse for A/S Dyrehavs-

bakken og indbød SKGF til møde. 

Der er tale om et udkast, som må betragtes som et første skridt i retning af en ny miljøgodkendelse 

for A/S Dyrehavsbakken, som forudsat i Miljøklagenævnets afgørelse af 10.04.2002. Når der kun er 

tale om et første skridt, skyldes det, at udkastet koncentrerer sig om forlystelsesparken, men savner 

bestemmelser, der tager hånd om at nedbringe støj- og trafikgenerne på og omkring parkeringsplad-

sen. Dette er beklageligt for ikke at sige uacceptabelt, når man tænker på, at det er mere end otte år 

siden, at Miljøklagenævnet med sin afgørelse pålagde Lyngby Tårbæk - og Gentofte Kommune i fæl-

lesskab at udarbejde en miljøgodkendelse, der omfatter hele A/S Dyrehavsbakken, dvs. både forly-

stelsesparken og parkeringspladsen. 

I eftersommeren blev SKGF stillet i udsigt, at den nye miljøgodkendelse vil blive udarbejdet så betids, 

at den kan træde i kraft med virkning fra sæsonstart 2011. Om det vil lykkes, er på indeværende 

svært at vurdere. 

 

Ad 4: Dialogmøde 2010 med Park & Vej, ved ST 

Det årlige dialogmøde med Park & Vej er en rigtig god ting og giver SKGF mulighed for på en over-

skuelig måde at få en masse informationer om det, der sker i kommunen som helhed og vort lokal-

område i særdeleshed.  

I år kunne vi dog godt have ønsket os, at der havde været lidt mere tid til at indgå i en dialog med 

kommunens embedsmænd, og derfor har vi henstillet, at man til næste år tilrettelægger mødet såle-

des, at der også bliver plads til det. 

Park & Vejs referat fra mødet kan læses på SKGF’s hjemmeside.  
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Ad 5: Teglgårdsgrunden, ved ST  

Det formelle er på plads nu, så kommunens næste skridt afventes.  

 

Ad 6: Lokalplan 320 - fastholdelse anvendelsen (bol igformål) af to ejendomme i Skovshoved 

by, ved MD  

Borgermøde, hvor HT og Sidenius var med. Lokalplanen har været udsendt til høring, og SKGF har 

afgivet høringssvar d 30.11.2010. Svaret kan læses på SKGF’s hjemmeside. 

 

Ad 7: Borgmestermøde 03.11.2010 kl. 16:30 i udvalgs værelse 1, ved ST 

Tage (fuld glans/halv glans/ingen glans) blev diskuteret. SKGS’s holdning er, at grundejerforenin-

gerne ikke kan gå ind i en æstetik problematik, og det må være op til naboer selv af finde løsninger 

efter retningslinjer fra kommunen. ST sender brev til kommunen. 

 

Ad 8: Status vedr. arbejdet med PBS, ved HJ 

Klart til at betalerne sættes ind i PBS systemet. Vi skal dog lige blive enige om forløbet med databa-

sen. 

 

Ad 9: Borgermøde d. 01.11.2010 kl. 19-21 om fremtid ens udvikling af Bellevue Strandpark, ved 

ST og MD 

ST og MD deltog. Den generelle holdning på borgermødet var, at man var tilfreds med kommunens 

planer. 

 

Ad 10: Lokalplan 326 for et område ved Klampenborgv ej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej 

Intet nyt. 

 

Ad 11: Eventuelt 

 

 
 
 
 
 


