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Referat af bestyrelsesmøde nr. 36 
 
Dato:    Torsdag d. 27.01. 2011, kl. 19:30   
 
Sted:    Malene Djursaa, Damgårdsvej 25, 2930 Klampenborg 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  Susanne Thorkilsen, ST 
    Malene Djursaa, MD 
    Birgitte Thygesen, BT 
    Tove Forsberg, TF 
    Henrik D. Jacobs, HJ 
 
Suppleant:    Charlotte Mollerup, CM 
 
Inviterede:   Steen Dawids, SD 
 
Afbud:    Poul-Jørgen Ranløv, PJR 
 
Referent:   Tove Forsberg, TF 
 
 
Dagsorden: 
 
 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 35 
  
2. Nyt fra formanden 
 
3. 2011 kontingentopkrævning, PBS, ved HJ 
 
4. Orientering om Bakken, ved BT 
 
5. Eventuelt  
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr . 35 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

Ad 2: Nyt fra formanden 

ST skriver brev ang. skinnende tegl til det kommende Fællesrådsmøde. 

 

Ifølge vedtægterne skal foreningen ledes af en bestyrelse på mellem 5-7 medlemmer. Bestyrelsen 

består i dag af 6 medlemmer, hvoraf de 3 ældst valgte afgår i forbindelse med den forestående ordi-

nære generalforsamling, dog således at genvalg kan finde sted. For at være på forkant med udviklin-

gen har bestyrelsen i 2011 undersøgt, om der blandt foreningens medlemmer måtte være interesse 

for at indtræde i bestyrelsen og modtaget en tilkendegivelse herom fra Steen Dawids. SD har på den 

baggrund deltaget i bestyrelsesmødet som gæst og vil fortsætte som gæstedeltager indtil generalfor-

samlingen den 28. april 2011. Mail til SD: sgdawids@gmail.com 

 

 

Ad 3: 2011 kontingentopkrævning, PBS, ved HJ 

Der vil fra PBS komme et girokort, hvor der er plads foroven (totalt A4 størrelse) til at skrive en tekst. 

HJ undersøger hvor meget tekst, der kan stå, og om vi kan have to forskellige tekster – en til med-

lemmer og en til ikke-medlemmer. HJ har oprettet to medlemslister – igen en for medlemmer og en 

for ikke-medlemmer. 

 

 

Ad 4: Orientering om Bakken, ved BT 

Bestyrelsen tog principbeslutning om, i lyset af det helt urimeligt lange sagsforløb i forbindelse med 

Gentofte- og Lyngby-Taarbæk Kommunes arbejde med en ny miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken, 

at indbringe sagen for Folketingets Ombudsmand. SKGF finder det således uacceptabelt, at en ny 

miljøgodkendelse endnu ikke har afløst miljøgodkendelsen fra 1996 med de ændringer, som blev fo-

retaget ved Miljøklagenævnets afgørelse i april 2002, herunder at miljøgodkendelsen skulle betragtes 

som midlertidig og gældende for en 4.årig periode. Bestyrelsens vurdering er, at det lange sagsforløb 

først og fremmest har sin baggrund i, at Naturstyrelsen (som er en styrelse under Miljøministeriet) i 

egenskab af ejer af de arealer, hvor forlystelserne og betalingsparkeringspladsen er beliggende, på 

intet tidspunkt siden Miljøklagenævnets afgørelse om fælles godkendelsesmyndighed for de to kom-

muner i 2007 har vist nogen form for vilje til samarbejde for at finde balancerede løsninger på de 

massive støjproblemer fra både forlystelsesdelen og trafikforholdene ved Dyrehavsbakken.  
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Ud over den lange sagsbehandlingstid vil SKGF også bede Ombudsmanden tage stilling til den kom-

plekse og uigennemsigtige juridiske konstruktion for drift af forlystelsesdelen og parkeringspladsen, 

og at Naturstyrelsen som ejer og administrator bliver adressat for miljøgodkendelse, så borgerne 

ved, hvem der ansvarlig for aktiviteterne og hvem man skal henvende sig til.  

   

Det aftaltes, at sagen skal indbringes for Ombudsmanden så betids, at bestyrelsen kan orientere 

herom og evt. redegøre for reaktioner fra Ombudsmanden på generalforsamlingen den 28. april 

2011.  

 

 

Ad 5: Diverse 

MD orienterede kort om status i ”Havn og By” projektet. Det har stået i Villabyerne, at projektet er 

sendt til arkitektkonkurrence, men det er ifølge vores samarbejdspartner Sidenius (formand for 

Skovshoveds Grundejer- og Bevaringsforening) ikke rigtigt, da materialet endnu ikke er godkendt i § 

17-udvalget. Forsinkelsen skyldes manglende enighed i de underudvalg, der arbejder med havnens 

tekniske udformning og betalingsstruktur. Når enighed er opnået, formoder vi, at arbejdet fortsætter 

planmæssigt, om end forsinket. 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 23.2. hos ST. 

 


