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Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 
 
 
Dato:    Onsdag d. 23.02. 2011, kl. 19:30   
 
Sted:    Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  Susanne Thorkilsen, ST 
    Malene Djursaa, MD 
    Birgitte Thygesen, BT 
    Henrik D. Jacobs, HJ 
    Tove Forsberg, TF 
 
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. 36 
  
2. Nyt fra formanden 
 
3. 2011 kontingentopkrævning, PBS, ved MD og HJ 
 
4. Orientering om Bakken, ved BT 
 
5. Underholdning i forbindelse med generalforsamlingen 
 
6. Hjemmesiden, ved MD 
 
7. Eventuelt  
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr . 36 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 2: Nyt fra formanden 

ST er blevet kontaktet af et firma, der tilbyder tyverisikring baseret på nabohjælp. Bestyrelsen be-

sluttede at tilbyde firmaet – mod betaling af et sponsorat – at få et banner på vores hjemmeside og 

omtale af systemet under fanebladet Medlemsservice. I øvrigt er der under Teknik allerede lagt en 

opfordring til nabohjælp uden et sikringssystem. 

ST har modtaget brev fra en ejendomsmægler, som har fået en ejendom til salg og derfor beder 

SKGF om hjælp til at udfylde et spørgeskema, hvor man bl.a. skal oplyse, om sælger af ejen-

dommen er i restance til grundejerforeningen. SKGF får fra tid til anden den slags skemaer, som 

er uden relevans, fordi medlemskab af SKGF er frivilligt. ST vil i et brev til ejendomsmægleren 

forklare sagens rette sammenhæng og benytte anledningen til venligst at anmode ejendoms-

mægleren om, når et salg er gennemført, at sende SKGF en mail med navnet på den nye ejer, 

så vi kan indføje det i medlemsdatabasen. 

ST har modtaget brev ang. dialogmøde om Bevaring og udvikling af Skovshoved By. Der vil blive 

udarbejdet en pjece af GK, som vi afventer. 

 

Ad 3: 2011 kontingentopkrævning, PBS, ved MD og HJ 

MD og HJ har i fællesskab taget det store arbejde på sig, som starter med en opdatering af med-

lemslisten og slutter med, for første gang i SKGF’s historie, at få kontingent indbetalingskor-

tene/brevene fremsendt via PBS. Indbetalingskortet/brevet, som selve girokortet er en del af, er 

forsynet med en tekst – der er blevet til i et samarbejde mellem MD og ST - hvor der står lidt om 

SKGF, og hvad bestyrelsen beskæftiger sig med.  Herefter er det tanken, at listen skal opdateres 

løbende i løbet af året. 

 

Ad 4: Orientering om Bakken, ved BT 

BT oplyste, at sagen om den ny miljøgodkendelse for Dyrehavsbakken har udviklet sig således, 

at Gentofte Kommune har rettet henvendelse til Miljøministeriet med anmodning om, at Ministe-

ren gør brug af sin såkaldte call-in beføjelse. Hermed menes, at Gentofte Kommune ønsker at 

inddrage Ministeren for at få hjælp til at fastlægge indholdet af fire udestående punkter i det fore-

liggende  

udkast til miljøgodkendelse, fordi Gentofte – og Lyngby Taarbæk kommune, der sidder med det 

fælles ansvar for miljøgodkendelsens udarbejdelse, ikke kan nå til enighed herom. 
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Endvidere oplyste BT, at hun den 11.02.2011 havde deltaget i et dialogmøde på Rådhuset med 

repræsentanter fra henholdsvis Naturstyrelsen og A/S Dyrehavsbakken, og at mødet var blevet 

afholdt på initiativ fra Gentofte Kommune. I det efterfølgende mødereferat, som Gentofte Kom-

mune havde sørget for at udarbejde, kan man læse, at Naturstyrelsen bekræftede, at man er ind-

stillet på at deltage – også økonomisk – i en undersøgelse af trafikforholdene og parkeringsplad-

sen, og at en sådan undersøgelse kunne danne grundlag for en helhedsløsning og in-put til pro-

cessen omkring den ny miljøgodkendelse. Endvidere kan man læse, at Naturstyrelsen bekræf-

tede, at den vil indgå i fornyede drøftelser med SKGF om en ekstra indkørsel, så snart der fore-

ligger en ny miljøgodkendelse. 

Uanset ovennævnte positive udmeldinger er faktum, at støjproblemerne som følge af trafikforhol-

dene – uhensigtsmæssig til- og frakørsel til betalingspladsen – har været debatteret siden 1988, 

og at Naturstyrelsen, som ejer af parkeringspladsen, med en årlig bruttoomsætning på 7-9 mio. 

kr. (de sidste 5 regnskabsår) i al den tid har forholdt sig aldeles passiv. Hermed menes, at Natur-

styrelsen hverken har demonstreret vilje eller evne til at gøre noget ved de massive støjgener 

med den konsekvens, at beboerne i området – fra tidligt forår og indtil sommeren går på hæld – 

fortsat må leve omgivet af massiv støj fra dag til aften og nat. Ud over støjen er beboerne via 

kommuneskatten tillige forpligtet til at deltage i vedligeholdelse af Skovporten - en offentlig kom-

munal vej – som ville have ligget stille hen, hvis ikke A/S Dyrehavsbakken/Naturstyrelsen havde 

set en økonomisk fordel ved at bruge vejen som opmarchbås til betalingsparkeringspladsen. 

I øvrigt oplyste BT og ST, at driften af og forholdene omkring parkeringspladsen har været drøftet 

med tre kommercielle firmaer med ekspertise i indretning og drift af betalingsparkeringspladser. 

Disse firmaer har samstemmende udtalt, at parkeringspladsen med sit manuelle betalingssystem 

drives efter helt forældede metoder, men at parkeringspladsen, uanset dens nuværende ned-

slidte stand, indeholder så stort et indtjeningspotentiale, at en kommerciel operatør vil være villig 

til for egen regning at indføre automatisk billettering og til glæde for områdets beboere at om-

lægge til- og frakørselsforholdene for markant at nedbringe støjniveauet. 

På baggrund heraf besluttede bestyrelsen som det første at rette endnu en henvendelse til Miljø-

styrelsen for at sikre, at til- og frakørselsforholdene indgår i den behandling af miljøgodkendel-

sen, som Miljøstyrelsen skal fortage, fordi Gentofte kommune, som beskrevet ovenfor, har bedt 

Ministeren om at bruge sin call-in beføjelse. 

Endvidere blev der i bestyrelsen truffet en principbeslutning om at gøre Rigsrevisionen opmærk-

som på, at parkeringspladsen drives på basis af en forpagtningskontrakt fra 1987, som efter  

SKGF’s vurdering er langt fra at sikre udlejer (Naturstyrelsen) en lejeindtægt, der svarer til mar-

kedslejen. 
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Motiverende for sidstnævnte beslutning har været, at Naturstyrelsen i årevis har undladt at afsætte 

midler til nyindretning af betalingsparkeringspladsen og omlægning af til- og frakørselsforholdene.  

Af mange grunde forekommer denne adfærd stærkt kritisabel, allerede fordi Naturstyrelsen i for-

bindelse med den første, anden eller tredje forlængelse af forpagtningskontrakten (som udløber 

31.12.2017) burde have gennemført en udbudsforretning, som foreskrevet i EU's udbudsregler. 

Hvis Naturstyrelsen ikke havde gjort sig skyldig i en sådan undladelse, havde det været muligt – 

som bekræftet af de kommercielle firmaer, som BT og ST har talt med - som en del af udbudsbe-

tingelserne at stille krav om, at en ny operatør - for egen regning skal fortage en renovering af par-

keringspladsen, der til glæde for områdets støjplagede beboere omfatter en ændring af til- og fra-

kørselsforholdene.  

 

Ad 5: Underholdning i forbindelse med generalforsam lingen  

Der var adskillige forslag til underholdningen på den kommende generalforsamling. I første om-

gang kontakter ST Jeppe Eisner, der er kunstmaler og bl.a. har lavet Bakke-plakaterne. 

 

Ad 6: Hjemmesiden, ved MD 

Da vor hjemmeside er gammeldags og ikke længere kan supporteres af web-hotellet, kan vi få 

nogle alvorlige problemer med den. Derfor må der professionel hjælp til, så vi kan få oprettet en ny 

og brugervenlig hjemmeside. Da HJ’s kone er professionel og kan tilbyde sin hjælp, vil vi modtage 

et tilbud, der beskriver projektet. Prisen vil ligge omkring kr. 10.000 plus moms, og det blev vedta-

get at sætte dette i værk, så snart vi har gennemlæst tilbuddet. 

 

Ad 7: Diverse 

Det blev forslået at lave en form for afstemningsseddel til generalforsamlingen, så folk kan give til 

kende, hvad de synes, SKGF skal arbejde med. Stemmesedlen kunne f.eks. bruges til at komme 

med forslag til en løsning på det problem, at erhvervsdrivende især byggefirmaer og lignende par-

kerer deres arbejdskøretøjer på offentlig vej og lader dem stå dér i månedsvis, uden at lodsejerne 

kan stille noget op.  

GK afholder et møde ang. Arealer i Skovshoved By, hvor vi er inviteret. Vi kan desværre ikke del-

tage denne gang, men ST skriver et brev og meddeler, at vi desværre er forhindret i at deltage, 

men gerne vil inviteres næste gang. 

Derudover afholder GK Workshop for bæredygtig udvikling onsdag den 30. marts. ST deltager i 

dette møde. 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 23.3. hos BT. 


