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Referat af bestyrelsesmøde nr. 42 
 
 
Dato:    Onsdag d. 18.01.2012, kl. 19:00   
 
Sted:    Tove Forsberg, Dalsgaardsvej 8, 2930 Klampenborg 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  Susanne Thorkilsen, ST 
    Steen Dawids, SD 
    Henrik D. Jacobs, HJ 
    Charlotte Mollerup, CM 
    Tove Forsberg, TF 
 
Afbud:   Birgitte Thygesen, BT 
    Malene Djursaa, MD 
    Birgitte Saks, BS 
 
Referent:   Tove Forsberg, TF 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 41  

2. Nyt fra formanden, herunder Gentofte-Plan 2012 

3. Udkast til regnskab, HJ 

4. Møde med Park & Vej den 14.12.2011, ST 

5. Lyngby-Taarbæk Kommunes bemærkninger til klager over miljøgodkendelse til  

  A/S Dyrehavsbakken, ST 

6. Opfølgning af sager vedr. nye forlystelser ”Kænguru” og ”Wild Maus”, ST 

7. Parkeringsproblemer på Dyrehavevej, ST 

8. Tyveribekæmpelse, ST 

9. Lodtrækning, HJ 

10. Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr . 41 
Referatet blev godkendt. 
 
 
Ad 2: Nyt fra formanden, herunder Gentofte-Plan 201 2 
ST har modtaget et digert værk benævnt ”Gentofte-Plan 2012”. Planen samler kommunens bud-
get, kommuneplanlægning og kvalitetskontrakt i ét dokument. Indsatsområder af relevans for 
SKGF omfatter følgende: 
 

1. Det digitale samfund. 
2. Grøn strukturplan. 
3. Trafikpolitik. 

 
Planen er sendt i høring, og SJ har kommenteret planen i et brev, som er tilsendt Plan og Byg den 
23.01.2012. Brevet er på mødet læst højt og godkendt til afsendelse. 
 
 
Ad 3: Udkast til regnskab, HJ 
Regnskabet blev diskuteret og kommenteret. 
  
Kontingentet på kr. 175,- fastholdes for 2012.  
I lighed med sidste år udbetales en skattefri godtgørelse på 2.000 kr. til hvert bestyrelsesmedlem 
og suppleant, jf. bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelses-
medlemmer m.m.   
Afholdelse af bestyrelsesmøde hæves fra 300 kr. til kr. 350 kr. pr. møde.  
Ny tekst til girokort/tekst på PBS betalingsoversigt skrives af ST. 
 
Derudover blev det vedtaget at justere nedenstående poster i budgettet for 2012, som følger: 
Udgifter til kopier 2.500 kr. 
Gaver og repræsentation 2.000 kr. 
Generalforsamling 50.000 kr. inklusive udgifter til trykning af papir og konvolutter til mødeind-
kaldelse og referat. 
EDB 10.000 kr. 
 
HJ retter regnskabet til og kontakter Danske Bank om vilkår, herunder forrentning af  foreningens 
konto. 
 
Opdateret tekst på girokort til opkrævning via PBS af kontingent for 2012 skrives af ST. I lighed 
med sidste år fremsendes girokort til såvel medlemmer som ikke-medlemmer inden for lokal-
området. 
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Ad 4: Møde med Park & Vej den 14.12.2011, ST 
Referat modtaget fra Park & Vej for det afholdte møde. Referatet blev godkendt uden bemærk-
ninger og lægges på vor hjemmeside. ST orienterer Park & Vej herom. 
 
 
Ad 5: Lyngby-Taarbæk Kommunes bemærkninger til klag er over miljøgodkendelse til  
   A/S Dyrehavsbakken, ST 
BT kunne ikke deltage i mødet, og derfor gennemgik ST dette punkt. LTK har modtaget 3 klager, 
fordi LTK egenhændigt har meddelt A/S Dyrehavsbakken en ny miljøgodkendelse, uanset Miljø-  
og Naturklagenævnet ved afgørelse af 22.03.2007 traf beslutning om, at en ny godkendelse skulle 
meddeles af LTK og GK i fællesskab. Klagerne er indgivet af GK, SKGF og en privat grundejer ved 
navn Ole Kien med støtte fra 36 medunderskrivere. LTK har kommenteret de tre klager i et 15 
sider langt notat, som er indsendt til Miljø- og Naturklagenævnet. GK har på baggrund af nævnte 
notat afgivet en replik, som også er sendt til Miljø- og Naturklagenævnet . BT og ST har drøftet  
LTK’s notat  og GK’s replik og konkluderet, at SKGF’s klage kommer så godt omkring og ned i 
detaljen, at SKGF ikke ser noget behov for at supplere vor klage med yderligere kommentarer til 
LTK’s notat og/eller GK’s replik. Bestyrelsen vedtog på den baggrund at afvente sagens gang. 
 
 
Ad 6: Opfølgning af sager vedr. nye forlystelser ”K ænguru” og ”Wild Maus”, ST 
Gentofte Kommune har imødekommet SKGF’s henstilling om, at der som vanligt stilles vilkår om, 
at overholdelse af de gældende støjvilkår skal dokumenteres, inden der kan meddeles ibrugtag-
ningstilladelse til de pågældende forlystelser. 
 
 
Ad 7: Parkeringsproblemer på Dyrehavevej, ST 
Vi har bragt emnet op på mødet med Park & Vej , hvor vi blev præsenteret for en række tiltag, som 
Park & Vej agter at sætte i værk fra og med åbningen af den kommende bakkesæson, se nærmere 
herom i referat fra Dialogmøde den 14.12.2011 med Park & Vej, som er lagt ud på hjemmesiden. 
SKGF støtter disse tiltag og har givet tilsagn om at medvirke til at få p-forholdene omkring Dyre-
havsbakken til at fungere bedst muligt for såvel kommunens borgere som bakkegæsterne. 
 
ST har før og efter dialogmødet haft en række samtaler med et medlem, som bor på Dyrehavevej 
og i sommeren 2011 har følt sig stærk generet af de parkeringsproblemer, der er opstået i kølvan-
det på kommunalbestyrelsens beslutning om i Dyrehavsbakkens åbningstid (fra og med 2011) at 
tillade 1-times parkering på Dyrehavevej. Endvidere er SKGF vidende om, at nævnte beboer tillige 
med de øvrige grundejere på strækningen fra Christiansholmsvej til Kongeporten har klaget til 
såvel Miljø- og Teknikudvalget som borgmester Hans Toft og fremsat et forslag til en ny trafikplan, 
der omfatter to ting. Den første ting går ud på, med virkning fra bakkesæsonen 2012, at genindføre 
de tidligere p-regler, der indebærer et totalt p-forbud på Dyrehavevej i hele bakkesæsonen. Den 
anden ting er et forslag i og uden for bakkesæsonen at lede al motortrafik til og fra Dyrehavsbak-
ken ind fra Klampenborgvej via den p-plads, som drives af A/S Dyrehavsbakken og ejes af staten. 
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Som det vil være bekendt har SKGF i sin klage til Miljø- og Naturklagenævnet, jf. punkt 5, bragt i 
erindring, at nævnet i to tidligere sager lægger vægt på at til- og frakørselsforhold  fra anlægget 
ikke udsætter de omboende for uacceptable gener. SKGF har således en med ovennævnte bor-
gergruppe sammenfaldende interesse i, at GK som led i sagen om den ny miljøgodkendelse for 
A/S Dyrehavsbakken arbejder for en trafikløsning, hvor motortrafik til og fra Dyrehavsbakken ledes 
ind via p-pladsen.   
 
 
Ad 8: Tyveribekæmpelse, ST 
ST har skrevet et svarbrev til forslagsstillerne om etablering af en vagtordning i grundejerforenin-
gens område og bedt om yderligere information. På den baggrund har ST fundet frem til, at det 
drejer som en privat vagtordning, hvor tre mindre grundejerforeninger har indgået en tilsynsaftale 
med et lokalt vagtselskab, der er baseret på individuel tilmelding og betaling og omfatter tilsyn med 
hver tilmeldt husstand én gang i døgnet samt kørende tilsyn fordelt over aften-, nat- og formiddags-
timerne. Bestyrelsen vedtog at tage sagen op som et punkt på dagsordenen for den kommende 
generalforsamling. 
 
 
Ad 9: Lodtrækning, HJ 
Direkte kommunikation mellem SKGF og de enkelte medlemmer foregår i dag via almindelig post 
og er på grundlag af en generalforsamlingsbeslutning (2011) begrænset til udsendelse af hen-
holdsvis en indkaldelse til generalforsamlinge og efterfølgende referat. Registrering af medlem-
mernes e-mail adresser giver mulighed for gratis og i kraft heraf mere hyppig kommunikation. 
Bestyrelsen har derfor drøftet, om indsamlingen af e-mail adresser kunne fremmes ved at lave en 
lodtrækning om nogle gode flasker vin og således, at man kun kunne deltage i lodtrækningen ved 
at indsendte sin e-mail adresse. Efter en kort snak frem og tilbage var konklusionen, at en lodtræk-
ning næppe ville give den store ”gevinst”, hvorfor idéen blev opgivet. 
 
 
Ad 10: Eventuelt 
Dato for mødet i marts skal ændres. Ny dato aftales på mødet i februar. 
 


