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Referat af bestyrelsesmøde nr. 43 
 
 
Dato:    Onsdag d. 22.02.2012, kl. 19:00   
 
Sted:    Charlotte Mollerup, Klampenborgvej 10B, 2930 Klampenborg 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  Susanne Thorkilsen, ST 
    Steen Dawids, SD 

Malene Djursaa, MD 
     
Suppleanter:   Birgitte Saks, BS 
    Charlotte Mollerup, CM 
 
Afbud:   Henrik D. Jacobs, HJ 
    Birgitte Thygesen, BT  

Tove Forsberg, TF 
 
Referent:   Susanne Thorkilsen, ST 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 42 

2. Nyt fra formanden, mødedato marts skal fastsættes 

3. Rundbordssamtale om forberedelse/udsendelse af girokort, indkaldelse til generalforsamling 

       mm. 

4. Parkeringsproblemer på Dyrehavevej, klager fra en grundejer, ST 

5. Vagtværn, MD 

6. Høring af pjecen Skovshoved – et bymiljø, ST 

7. Udbredelse af fjernvarme i vort lokalområde, ST 

8. Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr . 42 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Ad 2: Nyt fra formanden, mødedato for marts skal af tales 
Datoen er fastsat til 20.03.2012 kl.:19:00. Mødet holdes hos Susanne. 
 
 
Ad 3: Rundbordssamtale om den forestående generalfo rsamling 
Det forventes, at medlemmerne vil modtage et girokort ultimo februar, 2012. Sker det ikke, står vi ”i 
en ny situation” og må handle derefter. 
 
På generalforsamlingen skal Sølyst sørge for at opstille et højtaleranlæg og et udstyr, som kan bru-
ges til en power point præsentation og/eller en overhead projector. Dette må undersøges, hvorfor ST 
vil tage kontakt til Sølyst herom.  
 
I lighed med sidste år opdeles den mundtlige beretning i to dele, hvor sagerne under første del fore-
lægges af formanden og kun omtales i korte træk, og sagerne under anden del forelægges af 3 be-
styrelsesmedlemmer, inklusive formanden, der hver behandler en eller måske to sager. Der var enig-
hed om som udgangspunkt at foretage en opdeling, som følger: 
 
Sager under del 1: Helhedsplan for Skovshoved havn og by (hvad der skal siges, laver Malene et op-
læg til). Miljøgodkendelse for Dyrehavsbakken og vor klage til Natur- og Miljøklagenævnet (hvad der 
skal siges, aftaler BT og ST) . Gangbroen ved Klampenborg Station, lokalplaner og lignende. 
 
Sager under del  2 : Brugerbetalt beplantning af vejtræer, Fjernvarme, Affaldsordning (det er ikke 
endelig afgjort, om denne sag skal med) og Vagtværn. 
  
Opdelingen af sager vil blive drøftet igen på mødet i marts, hvor der også vil blive taget endelig stil-
ling til, hvem der skal forelægge de sager, der hører under del 2. 
 
I lighed med sidste år skal der laves et spørgeskema, som lægges på stolene i lokalet, hvor general-
forsamlingen finder sted. Spørgeskemaet har til formål at give bestyrelsen et indtryk af, om der blandt 
medlemmerne er interesse for følgende:  
1. Mulighed for på individuel basis af tilmelde sig en vagtordning 
2. Fremsendelse af en henstilling til kommunen om at fremrykke fjernvarmeprojektet i vort lokal-
område. Om dette er muligt vides ikke, men hvis interessen for en fremrykning udgør +/- 50% er der 
under alle omstændigheder basis for at komme med en henstilling. 
 
ST har sendt en invitation til generalforsamlingen til borgmesteren og modtaget et positivt svar. Det 
er aftalt,  at ST i rimelig tid i forvejen sender borgmesteren en liste over de sager, vi gerne hører hans 
kommentarer til. 
 
 
Ad 4: Parkeringsproblemer på Dyrehavevej, klager fr a en grundejer, ST 
På mødet den 14.12.2011 med Park & Vej drøftede vi bl.a. P-problemerne på Dyrehavevej, og P & V 
gav i den forbindelse en orientering om de tiltag, som kommunen agter at sætte i værk i den kom-
mende Bakkesæson, se nærmere referat fra dialogmødet og vort referat fra møde nr. 42.  
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At SKGF støtter P&V’s bestræbelser på at få styr på problemerne gennem forbedret skiltning og flere 
P-vagter, er blevet modtaget med skuffelse blandt de beboere på Dyrehavevej, der har til huse på 
strækningen fra Christiansholmsvej til Kongeporten. Dette skyldes, at beboerene på nævnte stræk-
ning føler sig så generet af de ny parkeringsregler, at de har sendt et brev til borgmesteren og chefen 
for Park & Vej, hvori de anmoder kommunen om at genindføre den gamle ordning, der omfattede et 
totalt P-forbud i bakkesæsonen og ingen licenser. Endvidere har man anmodet om, at bakketrafikken 
ledes fra Klampenborgvej og direkte ind på Bakkens P-plads. Som svar herpå har Kommunen med-
delt, at kommunens eget projekt med nye og flere skilte og P-vagter vil blive gennemført med virk-
ning for den forestående bakkesæson, og at man et stykke ind i sæsonen vil foretage en evaluering 
af, om de nye tiltag har virket efter hensigten. Forslaget om at lede bakketrafikken fra Klampenborg-
vej og direkte ind P-pladsen afvises uden særlig begrundelse. 
 
ST oplyste afslutningsvis, at referatet fra dialogmødet den 14.12.2011med Park & Vej er blevet re-
videret på SKGF’s foranledning, fordi der var opstået en mindre misforståelse. Det oprindelige refe-
rat, som er lagt ud på hjemmesiden skal derfor erstattes af det nye reviderede referat. 
 
 
Ad 5: Vagtværn, MD 
Malene har taget sagen om et vagtværn/vagtordning  på sig og har været i kontakt med to vagtsel-
skaber, ét ved navn Salus Vagt, der ligger i Lyngby, og et andet, der hedder GPS og ligger i Solrød. 
Sidstnævnte har i 2011 indledt et samarbejde med tre grundejerforeninger i Solrød. Samarbejdet har 
gjort det muligt for vagtselskabet at tilbyde grundejerforeningernes medlemmer en vagtordning til en 
attraktiv pris. Vagtordningen går ud på, at en hundevagt fra GPS dagligt foretager en runde – i bil 
og/eller til fods -  i grundejerforeningernes lokalområde og i tilslutning hertil går en runde omkring de 
huse, hvor ejeren har tegnet et vagtabonnement. Abonnementet kan efter ønske udvides med en 
alarmaftale. 
 
GPS har lavet en lignende ordning for en grundejerforening i Høje Sandbjerg. Begge ordninger er 
baseret på, at medlemmer der ønske at tilslutte sig ordningen selv tegner et abonnement hos GPS, 
der således står for hele administrationen og hermed også den økonomiske risiko. 
 
Idéen om at lade SKGF optræde som mellemmand ved etablering af en vagtordning er foranlediget 
af en henvendelse fra et medlem, der gjorde bestyrelsen opmærksom på vagtordningen i Solrød. 
 
Bestyrelsen sidder ikke inde med oplysninger, der gør os i stand til at vurdere, om der er et reelt 
behov for en vagtordning i vort lokalområde, men har samtidig den holdning at medlemmerne bør 
høres, hvorfor man vil forelægge sagen for generalforsamlingen. jf. referatet under ad 1. 
 
 
Ad 6: Høring af pjecen Skovshoved – et bymiljø, ST,   samt projektet sammenbinding af   
          Skovshoved havn og by, MD 
SKGF har modtaget ovennævnte pjece, som er sendt i høring blandt beboerne i Skovshoved by i 
perioden 02.02.-30.03.2012. Samtidig er vi blevet inviteret til et dialogmøde den 01.03.2012, kl. 
19:00, i Rådhusets kantine. Dialogmødets formål er at høre, hvad beboerne har at sige til pjecen og 
modtage beboernes ønsker og forventninger til, hvordan kommunen og beboerne i fællesskab kan 
værne om og udvikle det unikke miljø i Skovshoved by.  ST og MD deltager i dialogmødet, primært 
for at lytte til, hvad der bliver sagt. 
 
Om projektet,  sammenbinding af Skovshoved havn og by oplyste MD, at der bliver udarbejdet en 
lokalplan før arkitekterne går i gang. 
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Ad 7: Udbredelse af fjernvarme i vort lokalområde, ST  
ST har fået en henvendelse fra en beboer på Christiansholmsvej, der spørger om vi har mulighed for 
at fremskynde fremføringen af fjernvarmerør i vort lokalområde. Ifølge de oplysninger SKGF har fået 
fra P&V er situationen i dag, at en fremføring først forventes at ske i årene 2022-2026. 
I øvrigt henvises til referatet under ad 1.  
 
 
Ad 8: Eventuelt 
Intet at berette. 
 


