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Referat af bestyrelsesmøde nr. 40 
 
 
Dato:    Onsdag d. 09.11.2011, kl. 19:30   
 
Sted:    Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  Susanne Thorkilsen, ST 
    Steen Dawids, SD 
    Malene Djursaa, MD 
    Henrik D. Jacobs, HJ 
    Tove Forsberg, TF 
 
Suppleant:    Birgitte Saks, BS 
 
Afbud:   Birgitte Thygesen, BT 
    Charlotte Mollerup, CM 
 
Referent:   Tove Forsberg, TF 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 39  

2. Nyt fra formanden 

3. Møde den 01.11.2011 med Hans Toft om gangbroen ved Klampenborg Station, ST 

4. Borgmestermøde den 01.11.2011, ST 

5. Dialogmøde den 07.11.2011om brugerbetalt plantning af vejtræer, ST 

6. Miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken – seneste nyt, BT og ST 

7. Endelig GF-Strategi for bæredygtig udvikling, ST 

8. Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr . 39 
Referatet blev godkendt uden ændringer. 
 
 
Ad 2: Nyt fra formanden 
ST har siden sidste bestyrelsesmøde deltaget i 3 møder med kommunen. Se de næste punkter. 
  
 
Ad 3: Møde den 01.11.2011 med Hans Toft om gangbroe n ved Klampenborg Station, ST 
Som omtalt på sidste bestyrelsesmøde sendte formændene for henholdsvis Christiansholms 
Villakarreers Ejerlaug, Gaslygtelauget og SKGF et brev af 19.09.2011 til Hans Toft, hvor vi bad om et 
møde for at drøfte sagen om gangbroen. Et sådant møde har netop fundet sted. 
Kort fortalt er status, som følger: Den gangbro, der nu er revet ned, blev opført i 1928, hvor der blev 
indgået en kontrakt mellem kommunen og daværende DSB om fordeling af de udgifter og byrder, der er 
forbundet med at opføre og vedligeholde en bro. Efter kommunens opfattelse forpligter kontrakten DSB 
- nu BaneDanmark -  til at opretholde en broforbindelse, hvorfor det er BaneDanmark, der skal betale 
for en ny bro til afløsning af den nedrevne bro. BaneDanmark har en lidt anden opfattelse, og 
Kommunen og BaneDanmark skal derfor drøfte sagen endnu engang på et møde den 10.11.2011. 
Derefter bliver vi (formændene) indkaldt til et møde for at få en orientering. Trods flere forsøg havde vi 
ikke held til på mødet at få Hans Toft til at udtale sig om, hvad kommunen eventuelt vil gøre, hvis 
BaneDanmark ikke vil anerkende sin forpligtelse til at opretholde en broforbindelse. 
På mødet medbragte vi en liste med underskrifter fra ca. 150 beboere, der ønsker en ny bro magen til 
den, der blev revet ned, heraf 21 underskrifter fra medlemmerne af Sølystparkens grundejerforening. 
Fritz Schur, som gerne ser at broen flyttes 140 mod syd, har efter en telefonsnak med ST inviteret 
bestyrelsen på en ”markvandring” lørdag den 12.11.2011 kl. 13:30,  hvor han vil fortælle om sine planer 
for området (hans område) og de tanker, der ligger til grund for hans forslag om at give broen en helt 
anden placering. 
ST har i lighed med formændene for ovennævnte ejerlaug gået rundt i kvarteret omkring gangbroen for at 
indsamle underskrifter på en henstilling til Borgmester Hans Toft, der går ud på snarest muligt at rejse en 
ny bro på samme sted og med samme funktion som den gamle bro. På sin turen for at indhente 
underskrifter  har ST ikke mødt en eneste grundejer, som var interesseret i at bruge en bro, baseret på 
FS's idé om en placering 140 m syd for den gamle bro. I øvrigt peger alt i retning af, at idéen om en mere 
sydlige placering vil strande  på juridiske vanskeligheder, der skyldes, at en sydligere placering indebærer, 
at broen kommer til at stå ”med to ben” i et fredskovsområde, som tilhører to små grundejerforeninger, 
hvoraf  den ene – Sølystparken –  allerede har modsat sig FS's  ide. 
 
 
Ad 4: Borgmestermøde den 01.11.2011, ST 
Mødet blev indledt med et halvtimes foredrag af to politibetjene fra Nordsjælland Politikreds. 
Foredraget handlede om, hvordan man sikrer sig imod indbrudstyveri. Det oplystes, at nabohjælp 
kan nedsætte antallet af indbrud med op til 25%. Ved nabohjælp forstås hjælp til at holde øje med 
naboens hus i tilfælde af ferie og lignende, herunder at tømme postkassen, slå græsplænen/rydde 
sne og holde øje med ubudne gæster. Derudover anbefalede politiet løbende at holde et vågent øje 
med personer, der kredser om egen eller naboens ejendom eller bevæger sig ind på ejendommen. 
Politiet kommer regelmæssigt i besiddelse af værdigenstande, som tydeligvis er stjålet, men ikke kan 
gives tilbage til rette ejermand, fordi den pågældende ikke kan føre bevis for sin adkomst. Derfor 
anbefaler politiet, at man sørger for at mærke (en pencil til dette formål, kan lånes hos politiet) eller 
fotografere sine værdigenstande, og hvor dette er relevant med angivelse af serienummer.  



Side 3 af 4 

 

 
 
 

Indbrud kan anmeldes på telefon 112, hvor der omstilles til vagtcentret i Helsingør. 
På opfordring fra Borgmesteren, der gerne ville høre, hvordan grundejerforeningerne ser på praksis 
omkring afholdelse af borgermøder, anbefalede grundejerforeningerne, at der kun indkaldes til 
borgermøder, når det drejer sig om sager, som må forventes at interessere et stort antal borgere, idet 
et borgermøde, som kun tiltrækker en beskeden borgergruppe ikke kan antages at give et retvisende 
billede af borgernes holdning til den sag, som borgermødet handler om. Kommunen har under alle 
omstændigheder besluttet at indkalde til borgermøde d. 16.11.2011 om det ny affaldssystem. MD og 
HJ deltager i  mødet. Grundejerforeningerne har fra Park & Vej modtaget en skriftlig opfordring til at 
hjælpe kommunen med at distribuere mødeinvitationen. SKGF har ikke ressourcer til at påtage sig 
en sådan opgave, hvorfor bestyrelsen vedtog, at ST efter bestyrelsesmødet sender et brev til Park & 
Vej, hvor man forklarer, hvorfor SKGF ikke ser sig i stand til at påtage sig denne opgave. Oplysning 
om borgermødet vedrørende det ny affaldssystem lægges på hjemmesiden. 
 
Natur og Miljø uddelte to pjecer, én om ”Nabostøj i hus og have”, der indeholder en opfordring fra 
kommunen om at vise hensyn til omgivelserne, når der udføres støjende adfærd, én om ”Midlertidige 
aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder”, der i henhold til forskrift udarbejdet af Gentofte Kommune, 
bl.a. indeholder en bestemmelse om, at det ikke er tilladt at udføre støjende arbejder uden for normal 
arbejdstid. Pjecerne kan hentes på www.gentofte.dk 
 
Kommunen arbejder på et risikokort  over oversvømmelser, som vil blive lagt ud på kommunens 
hjemmeside inden årets udgang.  
 
Kommunens fortove renoveres løbende med ca. 1900 m pr. år. 
 
Det årlige dialogmøde med Park & Vej afholdes d. 14.12.2011. Som SKGFs forslag til punkter på 
dagsordenen vedtog bestyrelsen følgende : Parkering i området omkring Dyrehavsbakken, herunder 
evt. opstilling af p-automater, parkering af erhvervskøretøjer, Teglgårdsgrunden, hvad skal der ske og 
hvornår.  
 
 
Ad 5: Dialogmøde den 07.11.2011om brugerbetalt plan tning af vejtræer, ST  
Teknik og Miljøudvalget har d. 09.08.2011 behandlet et forslag til en principmodel for brugerbetalt 
plantning af vejtræer. Behandlingen mundede ud i en beslutning om, før endelig stillingtagen, at 
invitere grundejerforeningerne til en høring d. 07.11.2011. Forslaget promoveres med en udtalelse 
om, ” at borgere flere steder i kommunen har vist interesse for at plante nye vejtræer, med 
egenfinansiering”. Reelt ligner forslaget mest af alt et forsøg på at indføre en grøn afgift eller skat 
på vejtræer og antages at have sit udspring i en tvist mellem kommunen og grundejerne på 
Schimmelmansvej , som mener, at det må være en kommunal opgave at bekoste, at et udgået træ 
på vejen erstattes af et nyt træ. 
Til orientering kan oplyses at et enkelt medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Britta Rich (F) - ved 
udvalgsbehandlingen d. 09.08.2011 -  stemte imod brugerbetalt plantning af vejtræer med følgende 
begrundelse: ” ikke fordi vi er imod at spare, men fordi vi mener, at Gentofte Kommune som en 
grøn kommune med principper om en Grøn Strukturplan og grønt vejbillede er et anliggende til 
gavn for hele kommunen, og derfor bør kommunen også betale.”  SKGF bakker op om disse 
betragtninger. I øvrigt rejser sagen flere ubesvarede spørgsmål, herunder det meget vigtige 
spørgsmål der drejer sig om, hvilken skæbne der må påregnes at overgå de eksisterende vejtræer, 
idet Borgmesten på dialogmødet forsvarede det synspunkt, at samtlige vejtræer, undtaget  
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vejtræerne på Jægersborg Allé – og muligvis nogle få andre veje, som ikke blev nævnt ved navn – 
meget vel kan ende med at blive et  rent bogeranliggende! 
  
 
Ad 6: Miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken – seneste  nyt, BT og ST 
Der er intet nyt i denne sag. 
 
 
Ad 7: Endelig GF-Strategi for bæredygtig udvikling,  ST 
Vi har afgivet høringssvar, som lægges på hjemmesiden. 
 
 
Ad 8: Eventuelt 
På dialogmødet med Park & Vej den 14.12.2011, hvor ST, SD og TF deltager, vil vi bede om, at 
følgende punkter sættes på dagsordenen: 
P-regler omkring Bakken 
Erhvervsparkering i kommunen 
Teglgårdsgrunden 
Beskæring af hække og træer 
 
SD orienterede om borgermøde ang. regnvand og de tiltag, der skal til for at hjælpe regnvandet 
væk fra afløbsrør. 
 


