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Referat af bestyrelsesmøde nr. 39 
 
 
Dato:    Onsdag d. 12.10. 2011, kl. 19:30   
 
Sted:    Steen Dawids, Damgårdsvej 26, 2930 Klampenborg 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  Susanne Thorkilsen, ST 
    Steen Dawids, SD 
    Malene Djursaa, MD 
    Birgitte Thygesen, BT 
    Henrik D. Jacobs, HJ 
    Tove Forsberg, TF 
 
Suppleant:    Birgitte Saks, BS 
 
Afbud:    Charlotte Mollerup, CM 
 
Referent:   Tove Forsberg, TF 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 38  

2. Nyt fra formanden 

3. Generalforsamling, evaluering og forslag 

4. Bakken, svar fra Ombudsmanden og afsendte klager, BT og ST 

5. Klager fra to medlemmer over de nye parkeringsregler i området omkring Bakken, ST 

6. Gangbroen ved Klampenborg Station, ST 

7. Trampestien, SD og ST 

8. Den nye hjemmeside og vor medlemsdatabase, herunder registrering af medlemmer der  

  gerne vil kontaktes med almindelig post, MD 

9. Affaldsordning, HJ 

10. Invitation til dialogmøde om brugerbetalt plantning af vejtræer 7.11.2011, ST 

11. Fastsættelse af datoer for de kommende bestyrelsesmøder 

12. Næste års generalforsamling – aftale dato med Sølyst, ST 

13. Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr . 38 
Referatet blev godkendt uden ændringer. 
 
Ad 2: Nyt fra formanden 
Steen Dawids (SD) blev budt velkommen i bestyrelsen som næstformand, og Birgitte Saks (BS) blev 
budt velkommen som suppleant. 
 
Ad 3: Generalforsamling , evaluering og forslag 
Der er blevet oprettet et link til Sølyst på vor hjemmeside under Generalforsamling som tak for 
deres fine arrangementer. 
Vi skal huske, at der bestilles højttaler til næste generalforsamling. 
Dato for næste års generalforsamling er efter aftale med Sølyst fastsat til d. 18.04.2012. 
 
Ad 4: Bakken, kort resumé af sagens gang , herunder  svar fra Ombudsmanden, og øvrige 
afsendte klager, ved BT og ST 
A/S Dyrehavsbakkens drift af forlystelsesparken og betalingsparkeringspladsen udsætter områdets 
beboere for generende støj og trafik. SKGF’s bestræbelser på at finde en løsning på disse problemer 
fremgår bl.a. af tidligere referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. At der er tale om en 
helt uacceptabel situation understreges af det faktum, at Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk 
Kommune endnu ikke har levet op til Miljøklagenævnets (nu Natur- og Miljøklagenævnet) afgørelse 
af 22.03.2007, som pålægger de to kommuner i fællesskab at udarbejde og meddele en ny 
miljøgodkendelse for A/S Dyrehavsbakken og at Lyngby-Taarbæk Kommune i konsekvens heraf har 
forsøgt at omgå Miljøklagenævnets afgørelse ved at tage sagen i egen hånd ved uden om Gentofte 
Kommune at meddele A/S Dyrehavsbakken en ny miljøgodkendelse, jf. annoncering i Villabyerne 
02.08.2011. 
I begyndelsen af 2011 besluttede bestyrelsen at sende en klage over den lange sagsbehandlingstid 
til Folketinges Ombudsmand, SKGF’s klage af 21.03.2011 til Ombudsmanden og Ombudsmandens 
svar af 30.08.2011 og dertil hørende svar af 12.10.2011 fra Miljøministeriet findes på hjemmesiden 
under punktet ”Aktuelle sager”, der indeholder et link til ”Bakken – Miljøgodkendelse”. Samme steds 
findes derudover SKGF’s klage af 11.07.2011 til Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende opsætning  
af ny forlystelse på Dyrehavsbakken af typen Sky Roller, nævnets afgørelse i sagen af 12.10.2011 
samt SKGF’s klage af 28.08.2011 til Natur- og Miljøankenævnet vedrørende Lyngby-Taarbæk 
Kommunes Miljøgodkendelse – A/S Dyrehavsbakken – juli 2011 (offentliggjort august 2011). 
 
Ad 5: Klager fra to medlemmer over de nye parkering sregler i området omkring Bakken, 
Klagerne har sin baggrund i, at kommunen pr. 15.05.2011 bl.a. i området omkring Bakken har 
indført en parkeringszone, kombineret med en licensordning til områdets beboere og 
erhvervsdrivende. Ifølge kommunen har de nye tiltag til formål at gøre det lettere for de lokale 
beboere at finde parkering i deres eget nærområde. I virkeligheden er den ny ordning dårligere end 
den gamle ordning, fordi det tidligere gældende P-forbud i hele bakkesæsonen, som i praksis ikke 
generede områdets beboere, er blevet afløst af 1-times tidsbegrænset parkering inden for den 
føromtalte parkeringszone. Klagerne oplyser, at parkeringsituationen i indeværende bakkesæson 
har været helt kaotisk, og at de har klaget til kommunen og fremsendt fotos, som viser, at 
Dyrehavevej i bakkesæsonen har været fyldt op af parkerede biler i begge vejsider, hvorfor vejens 
egne beboere har været afskåret fra at få en parkeringsplads. Derudover tegner sig det billede, at 
de udefrakommende billister ikke tager det så nøje, at de ved overskridelse af tidsbegrænsningen 
på 1 time risikerer at pådrage sig en bøde. Idet Kommunalbestyrelsen efter bakkesæsonens 
afslutning har skåret parkeringskontrollen ned til ”halvanden ansat”, må det forudses, at 
problemerne til næste år kan blive endnu værre, hvis ikke der forinden er fundet en anden løsning. 
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På den baggrund har bestyrelsen besluttet at anmode Park & Vej om at sætte 
parkeringsproblemerne omkring Bakken på dagsordenen for det årlige dialogmøde, som afholdes i 
begyndelsen af december. Endvidere vil BT forsøge at indhente yderligere oplysninger hos 
kontaktpersonen hos politiet, så der kan gøres noget i fællesskab. 
 
Ad 6: Gangbroen ved Klampenborg Station, ved ST 
Som det vil være bekendt, udtalte borgmester Hans Toft, på SKGF’s generalforsmaling i april 
2011, ”at BaneDanmark havde givet tilsagn om at bekoste opførelsen af en ny gangbro ved 
Klampenborg station, der med hensyn til beliggenhed og udseende svarede til den gamle og 
udtjente bro”. 
Siden har vi intet hørt til sagen, og SKGF har derfor været medunderskriver på et brev, som er 
blevet til på initiativ fra Ejerlauget for De Engelske Rækkehuse (også kaldet Christianholms 
Villakarreers Ejerlaug) og underskrevet af formændene for såvel SKGF og Ejerlauget som 
Gaslygtelauget Fabritius Allé. Brevet indeholder en anmodning til borgmesteren om at drøfte 
sagen med ham på et møde på hans kontor.  
Til orientering kan oplyses, at borgmesteren efter bestyrelsesmødet har imødekommet 
anmodningen om et møde, som forventes at finde sted d.01.11.2011.  Og derefter sendes brev til 
Gentofte Kommune. 
Gentofte Kommune spørges ligeledes om salget af et stykke offentlig vej til Fritz Schur. 
 
Ad 7: Trampestien, ved SD og ST 
Trampestien, som vi kendte den, er nedlagt, som følge af en inddragelse under Fritz Schurs 
ejendom (Chrisitansholm Slot) . Som erstatning for tabet er der anlagt en ny og ucharmerende sti 
på BaneStyrelsens grund. 
Det ucharmerende indtryk skyldes bl.a., at der på begge sider af den ny sti er opsat et ca. 3 meter 
højt hegn med pikke for oven. Så vidt SKGF  er orienteret, er hensigten med  indhegningen at gøre 
det vanskeligere – for ikke at sige umuligt – for uvedkommende især graffittimalere via stien at 
komme ind på banelegemet. 
Derudover har SKGF noteret, at den del af Vitus Berings Allé, der går fra hjørnet af Christianholms 
Parkvej og op til selve slottet, også er blevet inddraget under Fritz Schurs ejendom. 
 
Ad 8: Den nye hjemmeside og vor medlemsdatabase, he runder registrering af medlemmer  
          der gerne vil kontaktes med almindelig po st, ved MD 
MD efterlyser input til hjemmesiden fra bestyrelsen. Og ud over MD vil TF nu også kunne lægge 
ting på hjemmesiden. 
Medlemsdatabasen ajourføres vha. overvågningssystem via ejerlauget, så når endeligt skøde 
tinglyses, får MD besked og tilretter medlems- og PBS-databasen. Altså er løbende opdatering 
sikret. Det blev vedtaget, at alle får tilsendt brev med girokort – næste gang i februar 2012. 
 
Ad 9: Affaldsordning, ved HJ 
Fra 2013 vil der blive indført affaldssortering i kommunen. HJ gav orientering herom og henviste til 
kommunens hjemmeside for yderligere detaljer. 
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Ad 10: Invitation til dialogmøde om brugerbetalt pl antning af vejtræer 7.11.2011, ved ST 
SKGF har fået en invitation til at deltage i et borgermøde den 07.11.2001 om brugerbetalt 
plantning af vejtræer. Flere steder i kommunen har borgerne vist interesse for at plante nye 
vejtræer med egenfinansiering, og kommunen har derfor udarbejdet forslag til principper for, 
hvordan sådanne projekter kan forløbe. SKGF synes principielt ikke om forslaget, bl.a. fordi det er 
svært at fremtidssikre. ST deltager i mødet den 07.11.2011 og vil efterfølgende orientere 
bestyrelsen om udfaldet. 
 
Ad 11: Fastsættelse af datoer for de kommende besty relsesmøder 
Næste bestyrelsesmøde bliver hos ST onsdag den 9.11.2011. 
December bestyrelsesmødet afholdes hos HJ onsdag den 7.12. kl. 18 med efterfølgende 
julefrokost. 
 
Ad 12: Eventuelt 
MD har deltaget i to borgermøder ang. Skovshoved Havns udvidelse. Den kører efter planen, dog 
efter en modificeret model af det oprindelige forslag, som blev vedtaget. 
Mht. til Havn & By projektet er det stadig på dagsordenen, men der er intet nyt. 
 


