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Referat af bestyrelsesmøde nr. 38 
 
 
Dato:    Onsdag d. 23.03. 2011, kl. 19:30   
 
Sted:    Birgitte Thygesen, Klampenborgvej 12A, 2930 Klampenborg 
 
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. 37 
  
2. Nyt fra formanden, herunder vedtagne lokalplanforslag 
 
3. Generalforsamling, indkaldelse og regnskab, ved ST og HJ 
 
4. Ny hjemmeside og sponsorater, ved MD 
 
5. Grænser for vort lokalområde, ved ST 
 
6. Bakken, ved BT 
 
7. Eventuelt  
 
 
 
 
 
 

 



Side 2 af 3 
 
 

 

Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr . 37 

Referatet blev godkendt med ændringer vedr. punkt 2. 

 

 

Ad 2: Nyt fra formanden , herunder vedtagne lokalplanforslag 

Gentofte kommunalbestyrelse har med enstemmighed d. 31.01.2011 vedtaget Lokalplan 320 for et 

område - Strandvejen 295 og 297 - i Skovshoved By. SKGF har afgivet høringssvar i sagen med 

anmodning om at supplere lokalplanen med bestemmelser fra Byplanvedtægt 21, der i ret så de-

taljeret form regulerer udformningen af de enkelte ejendomme. Ved brev af 21.02.2011 har Gen-

tofte Kommune svaret, at der ikke er behov for at indarbejde sådanne bestemmelser i lokalplanen, 

fordi bebyggelsen er bevaringsværdig i henholdsvis kategori 3 og 4, hvilket betyder, at Strandvejen 

295 og 297 ikke må rives ned, ombygges eller ændres på anden måde uden Kommunalbestyrel-

sens tilladelse.  

Gentofte kommunalbestyrelse har ligeledes enstemmigt vedtaget Lokalplan 289 for et område ved 

Dyrehavevej, Klampenborgvej. SKGF har også afgivet høringssvar i denne sag og heri gjort op-

mærksom på, at formålet med planen, nemlig at fastholde området som et attraktivt villaområde, 

ikke harmonerer med den kendsgerning, at området er generet af støj fra Dyrehavsbakken og den 

tilhørende parkeringsplads.  

 

 

Ad 3: Generalforsamling, indkaldelse og regnskab, v ed ST og HJ 

Indkaldelsen til generalforsamlingen og regnskabet blev gennemgået og godkendt.  

 

 

Ad 4: Ny hjemmeside og sponsorater, ved MD 

Den nye hjemmeside blev gennemgået, kommenteret og godkendt. 

Det blev vedtaget at tage sponsorater ud, men at tilbyde Sølyst et gratis link på hjemmesiden 

under et separat menupunkt. Her kan de så sende nyhedsbrev og lign. ud til området. HJ kontak-

ter Sølyst ang. dette. 

 

 

Ad 5: Grænser for vort lokalområde, ved ST 

I forbindelse med opkrævning af kontingent for 2011 er bestyrelsen blevet opmærksom på, at en-

kelte medlemmer har været i tvivl om, hvorvidt de hørte til SKGF eller Ordrup-Charlottenlund 

Grundejerforening. På baggrund heraf tog bestyrelsen en snak om grænserne for vort lokalom-

råde, der mundede ud i den konklusion, at SKGF følger sognegrænsen – som hidtil. Samtidig blev 

det vedtaget at lægge et nyt og tydeligere kort på hjemmesiden. 
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Ad 6: Bakken, ved BT 

Der er blevet skrevet et brev til Ombudsmanden, og brevet blev afleveret personligt af ST mandag 

den 21.3.2011. 

 

 

Ad 7: Eventuelt 

Bestyrelsen har været nødt til at melde afbud til Fællesrådets generalforsamling og efterfølgende 

møde, d. 23.03.2011.  

 

GK har inviteret kommunens grundejerforeninger til dialogmøde på Rådhuset d. 9.5.2011, for at 

drøfte, om der er behov for at gennemføre særlige regler – fx i kommune- eller lokalplaner – for 

anvendelse af reflekterende tagmaterialer i villaområder. 

Emnet har senest været behandlet på et møde i Fællesrådet d. 3.11.2010, hvor det blev besluttet 

at fortsætte drøftelserne på endnu et møde, og derfor har kommunen taget initiativ til nævnte dia-

logmøde. 

I bestyrelsen er der enighed om, at det er et følsomt spørgsmål via kommuneplaner og lignende at 

begrænse boligejernes ret til frit at bestemme, hvilke tagmaterialer der kan anvendes i forbindelse 

med nyt byggeri og renovering af eksisterende byggeri for at sikre, at naboer og genboer ikke ge-

neres af genskin fra reflekterende tagbelægninger i deres eget hjem.  Derudover er det bestyrel-

sens opfattelse, at spørgsmålet har en sådan karakter, at det er vanskeligt for bestyrelsen – på 

medlemmernes vegne - at komme med forslag endsige træffe beslutninger uden i forvejen at have 

et indtryk af, hvordan medlemmerne ser på en eventuel regulering, der bl.a. vil afskære villaejerne 

fra at erstatte de traditionelle røde vingetegl med blankglasserede typisk sorte tegl. 

På baggrund heraf besluttede bestyrelsen i forbindelse med den forestående generalforsamling, d. 

28.04.2011, at uddele et spørgeskema for at give deltagerne i generalforsamlingen mulighed for at 

give deres mening til kende.  Spørgeskemaet vil også indeholde et par andre spørgsmål, som i lig-

hed med spørgsmålet om anvendelsen af reflekterende tagmaterialer har til formål at give bestyrel-

sen et fingerpeg om medlemmers holdning til de ting, bestyrelsen beskæftiger sig med. 


