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Referat af bestyrelsesmøde nr. 41 
 
 
Dato:    Onsdag d. 07.12.2011, kl. 17:00   
 
Sted:    Henrik D. Jacobs, Skjoldhøj Alle 10A, 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. 40  

2. Nyt fra formanden 

3. Kommunens referat fra møde den 01.11.2011 om gangbroen, ST 

4. Opfølgning på dialogmøde den 07.11.2011om brugerbetalt plantning af vejtræer, ST 

5. GF – stratetegi for bæredygtig udvikling, Rundbordsdiskussion 

6. Ny forlystelse – med navnet Kænguru – på Bakken, Rundbordsdiskussion 

7. Høring om ny etageboligbebyggelse på Ordrup Jagtvej 50, ST 

8. Havnen, viceborgmesteren går aktivt ind i debatten, Rundbordsdiskussion 

9. Forslag til punkter på dagsordenen for mødet med Park & Vej, ST 

10. Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr . 40 
Referatet blev godkendt. 

 
Ad 2: Nyt fra formanden 
ST har modtaget en henvendelse fra et medlem, der ikke har adgang til/mulighed for at anvende en 
PC, hvorfor den pågældende har bedt om at få tilsendt materiale fra  SKGF med posten. Det blev 
vedtaget at sende referat af Generalforsamlinger med posten til medlemmer, der anmoder om at få 
tilsendt materiale med posten, fordi de ikke har adgang til PC. 
 
ST har modtaget en anmodning fra en grundejer, som med henvisning til et samarbejde om fore-
byggelse af indbrudskriminalitet, der er etableret i  Solrød kommune, har anmodet SKGF om at 
påvirke kommunen til at etablere et lignende samarbejde i Gentofte Kommune. Ifølge grundejeren 
er der tale om ”et samarbejde mellem et privat vagtværn, politi, grundejerforening og vist nok også 
forsikrings- og alarmselskaber”. Anmodningen til SKGF var vedhæftet  en anmodning med samme 
indhold, som var sendt til borgmesteren. Som svar har ST sendt en redegørelse for de råd, som de 
to politifolk havde omtalt på borgermødet d. 01.11.2011, jf. referat fra bestyrelsesmøde nr. 40, 
punkt 4 . Denne redegørelse er på opfordring fra grundejeren om en egentlig stillingtagen til hans 
forslag, fulgt op af endnu en redegørelse, hvor ST har forklaret, at SKGF på basis af foreliggende 
summariske oplysninger ikke har mulighed for at gå videre med sagen. Forelagt sagen vedtog be-
styrelsen, at ST skulle orientere grundejeren om sagens forelæggelse for bestyrelsen og ved sam-
me lejlighed bede grundejeren om at være SKGF behjælpelig med at indhente mere præcise oplys-
ninger om, hvad samarbejdet i Solrød kommune går ud på, hvor omfattende det er, og hvordan det 
er finansieret.  
 
SD, TF, BS og ST har været på besøg på Christiansholms Slot, hvor bl.a. gangbroen blev diskuteret. 
ST har sendt takkebrev for mødet til Fritz Schur. 

 
Ad 3: Kommunens referat fra møde om gangbroen d. 23 .11.2011 med deltagelse af 
repræsentanter fra Banedanmark og Gentofte kommune.  
Kommunen har oplyst, at SKGF får tilsendt et referat fra mødet. Referatet lægges på hjemme-
siden, såsnart det er modtaget. Ifølge det for ST oplyste er parterne nået til enighed om, at 
Gentofte Kommune skal udarbejde et forslag til en ny bro. Efter mødet har Banedanmark skriftligt 
tilkendegivet, at man fastholder, at Gentofte Kommune og Banedanmark hver betaler halvdelen af 
omkostningerne til broens opførelse.  

 
Ad 4: Opfølgning på dialogmøde den 07.11.2011 om br ugerbetalt plantning af vejtræer 
ST har d. 28.11.2011 sendt en henstilling vedrørende ovennævnte sag til  Teknik- og Miljøudvalget, 
med kopi til borgmesteren og N.C. Kofoed fra Park & Vej.  Henstillingen har sin baggrund i, at 
SKGF under den forudgående høring har rejst en række spørgsmål, som kommunen ikke har be-
svaret, fx i form af et mødereferat. Vi har ikke modtaget en reaktion på vor henstilling fra udvalget, 
borgmesteren eller Park & Vej. Der er endnu ikke lagt et referat fra udvalgets møde på kommunens 
hjemmeside, og vi afventer derfor nærmere oplysninger om, hvorvidt og i bekræftende fald i hvilket 
omfang vor henstilling er blevet inddraget i udvalgets drøftelser. 
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Bestyrelsen vedtog, at SD på Kommunens hjemmeside tilmelder SKGF, således at vi – i det 
omfang det måtte være muligt - adviseres, når der er udarbejdet referater fra udvalgsmøder. 

 
Ad 5: GF – Strategi for bæredygtig udvikling 
Vi har sendt kommentar omkring parkeringsforholdene i kommunen vedrørende ovennævnte 
strategi – og modtaget svar. ST fremsender nyt brev, hvor vi anmoder kommunen om at udstede 
en  bekendtgørelse, der regulerer adgangen til at parkere erhvervskøretøjer, herunder trailere, på  
kommunens veje. Dette punkt tages også op på dialogmødet d. 14.12.2011 med Park & Vej.  
 
Betalingsringen blev diskuteret, og det blev vedtaget  at spørge arkitekt Peter Wimmelmann, der  
er  én af ophavsmændene til forslaget om en Københavnertunnel, om han har lyst til at fortælle om 
projektet og dets muligheder på generalforsamlingen i april 2012. 

 
Ad 6: Ny forlystelse – med navnet Kænguru – på Bakk en 
ST skriver brev til Kommunen for at gøre opmærksom på, at vi ikke føler os trygge ved, at Gentofte 
kommune har givet tilladelse til opførelse af en ny forlystelse, på basis af en støjprøvningsrapport, 
der ikke er baseret på konkrete støjdata, men kun på vurderede eller skønsmæssigt fastsatte 
kildestyrker. 

 
Ad 7: Høring om etageboligbebyggelse på Ordrup Jagt vej 50 
SKGF har afgivet høringssvar, som lægges på hjemmesiden. 

 
Ad 8: Havnen, viceborgmesteren går aktivt ind i sag en, mm.  
Viceborgmesteren har skrevet et læserbrev (Villabyerne) om Skovshoved Havn, hvori han konklu-
derer,  at debatten om havnen ikke er slut endnu. MD orienterede bestyrelsen om, at Havn & By 
projektet forventes at blive forsinket, fordi der er iværksat en VVM undersøgelse (undersøgelse af 
de miljømæssige påvirkninger), som skal være afsluttet, før man går i gang med at lave lokalplaner 
og dernæst at udskrive en arkitektkonkurrence. Kommunen har på næste års budget afsat midler 
til projektet.  MD vender tilbage, når der sker nyt i sagen og forventer, hvad angår lokalplanerne, at 
SKGF får mulighed for at gøre sin indflydelse gældende . 

 
Ad 9: Forslag til punkter på dagsordenen for mødet med Park & Vej, ST 
Vi har sendt flg. forslag: 

Parkeringsregler og -problemer omkring Bakken. 
Erhvervsparkering i kommunen 
Teglgårdsgrunden (hvornår og hvad skal der ske.) 
Brugerbetalte vejtræer 
 
 
Ad 10: Eventuelt 
Bellevue blev taget op. Men der er intet nyt at berette. 
 
Herfter julefrokost. 
 


