
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 
 
 
Dato:  Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 
 
Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 
 Steen Dawids, SD 
 Charlotte Mollerup, CMO 
 Birgitte Thygesen, BT 
 Carsten Meyer, CME 
 Tove Forsberg, TF 
 
Suppleanter: Birgitte Saks, BS 
 
Ekstern konsulent: Malene Djursaa, MD 
 
Referent:  Tove Forsberg, TF 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen til en ny sæson – Nyt mødetidspunkt, ST 

2. Referat af Fællesrådsmøde/Borgmestermøde den 08.05.2012 

3. Invitation til åbning af oversvømmelsen – en del af Kbh’s nyere befæstning, ST 

4. Havn og By, hvad er sket, og hvad vil ske? MD 

5. Teglgårdsgrunden, ST  

6. Dyrehavsbakken, diverse spørgsmål, ST og BT   

7. Forslag til Lokalplan 142.1 for Krøyersvej 24, ST 

8.  Eventuelt 
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Ad 1: Velkommen til en ny sæson – Nyt mødetidspunkt , ST 
 
Det blev vedtaget, at fremtidige bestyrelsesmøder afholdes kl. 19. 
 
Mht. arbejdsfordeling af administrative opgaver blev det vedtaget, at SD, CME og TF tager 
sig af hjemmesiden, men således at den sagsansvarlige sørger for, at hans/hendes sag er 
omtalt på hjemmesiden på korrekt vis, og at oplysningerne er opdateret. 
 
Det blev diskuteret evt. at ansætte en skoleelev/pensionist til at hjælpe med at holde hjem-
mesiden opdateret. Idet flere medlemmer mente, at det var for tidligt at tage stilling hertil, 
besluttede man at se tiden an lidt endnu. 
 
Medlemsdatabasen vil CMO tage sig af efter vejledning fra MD, der indtil november fore-
tager opdateringerne. Derefter er det planen, at CMO selv skal stå for den løbende opda-
tering af medlemsdatabasen, der omfatter navn(e) og adresser på samtlige grundejere i 
vort lokalområde.  MD fortalte, hvad hun gør i dag for at holde databasen á jour. Det ret så 
store arbejde med løbende at sørge for, at hver grundejer står i databasen under korrekt 
navn og adresse, skal ses i lyset af, at vort lokalområde omfatter ca. 1500 grundejere, som 
hver år modtager et girokort fra SKGF, der fremsendes via PBS og bruges ved betaling af 
det årlige kontingent. 
 

I forbindelse med kontingentopkrævningen i foråret 2012 blev det vedtaget at ændre teks-
ten på girokortet for 2013, således at det står helt klart, at girokortet både udsendes til 
medlemmer og ikke-medlemmer, og at der er tale om en frivillig indbetaling. 

 
Ad 2: Referat af Fællesrådsmøde/Borgmestermøde den 08.05.2012 
 
ST og SD deltog i generalforsamlingen for Fællesrådet, der blev afholdt d. 22.08.2012, 
hvor det væsentligste punkt på dagsordenen var valg af ny formand. 
 
Generalforsamlingen fik af mange grunde et utilfredsstillende forløb. Dette skyldtes for det 
første, at to grundejerforeninger af uoplyste årsager ikke var repræsenteret, og at en af de 
øvrige grundejerforeninger ikke havde modtaget en indkaldelse, der opfyldte vedtægtens 
forskrifter. For det andet var begrundelsen, at Gentofte Sogns Grundejerforening (GSG) 
var så opsat på at få valgt sin egen kandidat (som i øvrigt var den eneste kandidat til pos-
ten som ny formand), at foreningen fik gennemtrumfet et valg (baseret på simpelt flertal), 
selvom den kandidat, Helle Harremoes, man skulle stemme for, ikke var mødt op på grund 
af ferie. 
 
Da valghandlingen var overstået bebudede GSG, at den nyvalgte formand ville indkalde til 
en ekstraordinær generalforsamling inden udgangen af september, hvor hun ville præsen-
tere foreningerne for sine visioner for Fællesrådets fremtidige arbejde. 
 
 



Side 3 af 5 
 
 
 
Til orientering kan oplyses at SKGF forgæves forsøgte at udskyde valghandlingen til en 
ekstraordinær generalforsamling, og fordi ingen støttede vort forslag valgte at markere sin 
stilling ved at stemme blankt i forbindelse med valget af formand. 
 
Derudover måtte vi konstatere, at vi stod alene med et forslag om at fordele Fællesrådets 
eksisterende formue på ca. 30.000 kr. mellem grundejerforeningerne for at slippe for det 
arbejde, der er forbundet med at opretholde et regnskabs og revisor. 
 
Når udgifterne begrænser sig til indkøb af kaffe/te, vand, kager og frugt tre muligvis fire 
gange om året, evt. småting som porto til nogle få breve, mente vi, at det ville være mere 
enkelt hen ad vejen at fordele disse udgifter mellem grundejerforeningerne. 
 

Tiden må vise, om den nye formand kan gøre Fællesrådet til et forum, hvor samtlige 
grundejerforeninger får noget ud af at være med. 

 
Ad 3: Invitation til åbning af oversvømmelsen – en del af Kbh’s nyere befæstning, 

ST 
 
Det forventes at blive et spændende arrangement. CMO deltager. 

 
Ad 4:  Havn og By, hvad er sket, og hvad vil ske? M D 
 
MD redegjorde for to møder med GKs forvaltning vedr. forslag til lokalplan 340 og konkur-
renceprogram for Kystvejen. Kommunen har på opfordring fra SKGF indhentet en ekstern 
konsulentudtalelse om egnede krydstyper på Kystvejen, men GK og SKGF er ikke helt eni-
ge om tolkningen af udtalelsen.  
 
MD fremlagde udkast til høringssvar på både lokalplan og konkurrenceprogram og fik be-
styrelsens opbakning til at fortsætte arbejdet i den udstukne retning.  
 
MD og SD går til borgermøde om projektet.  

 
Ad 5: Teglgårdsgrunden, ST 
 
Det endelige projekt for Teglgårdsgrunden er klar til udførelse med start i efteråret 2012 og 
har fået en positiv modtagelse af områdets beboere. 

Tegninger af projektet kan ses på  

http://www.gentofte.dk/Borger/By-og-milj%C3%B8/Byplanl%C3%A6gning/Nyt-om-lokalplaner-og-

Kommuneplan/Vedtagne-lokalplaner/Lokalplan-332-og-kmpt-10-2009 

og en nærmere redegørelse for projektets udformning og indretning findes på SKGFs 
hjemmeside under menupunktet løbende sager/Teglgårdsgrunden. 
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SKGF har deltaget i et informationsmøde den 18.06.2012, hvor man ud over de planlagte 
indretninger drøftede om området snarere end lokale ville tiltrække unge mennesker fra 
nabokommunerne. Derudover drøftede man, om kommunen mente sig i stand til at sikre – 
og i givet fald hvordan – at områdets beboere ikke bliver generet af støj, herunder høj 
musik. 
 
Chefen for Park & Vej, Niels Christian Kofoed mente, at støjproblemerne kunne løses ved 
opsætning af et ordensreglement og samarbejde med SSP (skole/socialforvaltning/politi). 
 
SKGF opfordrede de tilstedeværende til at henvende sig til grundejerforeningen, hvis det 
måtte vise sig, at kommunen efter ibrugtagning har svært ved at leve op til løfterne om at 
holde anlægget pænt og rent og sikre, at støjen holdes nede på et tåleligt niveau. 
 

Ad 6: Dyrehavsbakken, diverse spørgsmål, ST og BT 
 
Den 06.07.2011 sendte SKGF en anmodning til Statsforvaltningen Hovedstaden om at 
bruge sin beføjelse som tilsynsmyndighed til at pålægge GK og LTK – efter flere års ven-
tetid – at udarbejde en fælles miljøgodkendelse for Dyrehavsbakken.  

Efter en sagsbehandlingstid på næsten et år (16.06.2012) har Statsforvaltningen svaret 
SKGF, ”at den ikke har kompetence til at udtale sig om de spørgsmål, sagen rejser, og kan 
derfor ikke behandle grundejerforeningens henvendelse”. 

Statsforvaltningens svar ligger på linje med det svar, SKGF modtog fra Folketingets Om-
budsmand i anledning af SKGFs klage af 21.03.2011. 

Idet vi således må konstatere, at vi har udtømt vore muligheder for via en klage at frem-
skynde arbejdsprocessen med henblik på en færdiggørelse af det arbejde, som de to 
kommuner er blevet pålagt at udføre, står tilbage at håbe på, at Natur- og Miljøklage-
nævnet om ikke alt for længe vil afgøre den klage, som blev indgivet af SKGF den 
28.08.2011. Klagen kan læses her:  

(http://www.skgf.dk/content/9837/images/Bakken%20milj%C3%B8godkendelse/Klage%20
Milj%C3%B8godk-SKGF%20-%202808%202011.pdf). 

Ud over de gener, der er forbundet med fortsat at skulle vente på en ny miljøgodkendelse 
for Dyrehavsbakken, giver naboskabet løbende anledning til trakasserier af den ene eller 
den anden art. Senest har såvel GK som SKGF udtrykt stor utilfredshed med, at LTK trods 
protester fra begge parter meddelte Dyrehavsbakken tilladelse til at forlænge sæsonen 
med 2 dage, således at den oprindeligt planlagte og annoncerede lukkedag blev rykket fra 
31.08.2012 til søndag den 02.09.2012.  
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Ad 7:  Forslag til Lokalplan 142.1 for Krøyersvej 2 4, ST 
 
ST har skrevet et høringssvar, som er sendt til Plan & Byg med kopi til borgmesteren og 
medlemmerne af Byplanudvalget. I svaret står, at vi af hensyn til de nærmere og fjernere 
naboer samt risikoen for præcedens ikke kan støtte Lokalplanens forslag om at give ejeren 
af Krøyersvej 24 tilladelse til at opføre en tagterrasse. SKGFs høringssvar kan læses i sin 
helhed via kommunens side her: 

 (http://www.gentofte.dk/Indflydelse-og-politik/Aktuelle-h%C3%B8ringer/Lokalplanforslag-
142-till%C3%A6g-1-Kr%C3%B8yersvej-24). 

 
Ad 8: Eventuelt 
 
Intet at berette.  
 
Næste møde afholdes onsdag den 19.09.2012 hos SD. 


