
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 46 
 
 
Dato:  Onsdag den 19. 09.2012, kl. 19 
 
Sted: Steen Dawids, Damgårdsvej 26, 2930 Klampenborg 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 
 Steen Dawids, SD 
 Charlotte Mollerup, CMO 
 Carsten Meyer, CME 
 Tove Forsberg, TF 
 
Afbud:  Birgitte Thygesen, BT 
 
Suppleanter: Birgitte Saks, BS 
 
Ekstern konsulent: Malene Djursaa, MD 
 
Referent:  Tove Forsberg, TF 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 45, Fællesrådet 

2. Skovshoved Havn og By, MD  

3. Gangbroen, SD 

4. Hjemmesiden, webhotel, SD 

5. Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr.  45, Fællesrådet 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 blev godkendt. 
 
Bestyrelsen gennemgik det fremsendte referat fra Fællesrådets generalforsamling den 
22.08.2012, hvor generalforsamlingen tog til efterretning, at den hidtidige formand Frede 
Damgaard ønskede at trække sig som formand og valgte en ny formand, Helle Harre-
moës.  HH var stillet i forslag af Gentofte Sogns Grundejerforening, hvor hun i dag er 
medlem af foreningens bestyrelse. 
 
Den nye formand har efterfølgende indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 
04.10.2012, hvor man dels skal samle op på nogle ting, som gik tabt på generalforsamlin-
gen, dels og nok så vigtigt tage stilling til Fællesrådets fremtidige formål og virke. 
 
Det blev vedtaget, at ST, SD , BS og CME deltager i den ekstraordinære generalforsam-
ling, og at ST forinden sender et oplæg til formanden Helle Harremöes, hvori vi orienterer 
om SKGFs holdning og forventninger til Fællesrådet. 
 
 
Ad 2: Skovshoved Havn og By, MD 
 

MD og SD har deltaget i borgermødet den 23.08.2012 om Skovshoved Havn og By, hvor 
bølgerne gik højt, især fordi beboerne i Skovshoved ikke synes, at projektet tager tilstræk-
kelig hensyn til byens herlighedsværdier og unikke beboermiljø. 
 
Generelt har offentliggørelsen af lokalplan 340 for Skovshoved Havn og Konkurrence-
program for Kysten i Skovshoved afstedkommet et stort antal, fortrinsvis negative, 
reaktioner, som er kommet til udtryk i kommentarer, der er sendt direkte til kommunen og 
utallige læserbreve i Villabyerne. 
 
SKGF har den 10.09.2012 afgivet høringssvar om henholdsvis Lokalplan 340 for Skovs-
hoved Havn og Konkurrenceprogram for Kysten i Skovshoved. Svarene kan læses her. 
 
Som omtalt i tidligere bestyrelsesreferater vedrørende denne sag har MD – først som 
bestyrelsesmedlem og i dag i egenskab af ekstern konsulent – siden nedsættelsen af det 
såkaldte §17, stk. 4 udvalg med flid og omhu fulgt udvalgets arbejde med udviklingen af 
området imellem Skovshoved by og havn og deltaget i møder om sagen med borgmeste-
ren og hans embedsmænd. Med MDs viden og indsigt som basis besluttede bestyrelsen 
at følge MDs forslag om at slå koldt vandet i blodet og afvente udfaldet af selve arkitekt-
konkurrencen - som Realdanmark ønsker gennemført - før afgivelse af eventuelle sup-
plerende kommentarer. 
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Ad 3: Gangbroen ved Klampenborg station,  SD 
 
Bestyrelsen har den holdning, at borgerne – og især beboerne i området – har et berettiget 
krav på, at sagen følges til dørs med en beslutning om, hvad kommunen agter at gøre, og 
hvornår det vil ske. 

På indeværende tidspunkt er situationen uforandret, forstået på den måde at Kommunen 
og BaneDanmark hvert kalenderår holder et møde eller to, hvor man bliver enige om, at 
der må laves en finansieringsmodel, men ikke hvordan en sådan model skal strikkes sam-
men i praksis, og slet ikke hvornår arbejdet med opførelse af en ny bro skal sættes i gang. 
 
SD anbefalede og tilbød at rette henvendelse til  DSBs arkiver for at undersøge, om der i 
sagen måtte ligge et eller flere dokumenter, der kaster lys over det efter alt at dømme mest 
væsentlige spørgsmål, nemlig om DSB (nu BaneDanmark), da broen i sin tid blev opført, 
forpligtede sig til at opretholde en broforbindelse, eller om situationen snarere er den, at 
DSB og Gentofte Kommune, som det er tilfældet med flere jernbanebroer i kommunen, 
ved kontrakt har påtaget sig en fælles forpligtelse til at sikre eksistensen af en broforbin-
delse. 

Konklusion: SD skriver et brev til DSB og beder om aktindsigt. 
 
 
Ad 4:  Hjemmesiden, web-hotel, SD 
 
I begyndelsen af september sendte SD en mail til Dan Domain for at gøre opmærksom på, 
at den pris på 4.000 kr., foreningen årligt betaler for Web-hotellet, ikke synes at stå i rime-
ligt forhold til den tildelte plads på 50 MB. 

Henvendelsen gav som resultat, at vi har fået en ny aftale med Dan Domain, hvor SKGF 
får 3 gange så meget plads til 30% af den oprindelige pris (1.200 kr.) tillige med 12 mail 
adresser efter eget valg. 

Den ny aftale betyder, at SD skal bruge tid på at skulle gemme alt, hvad der ligger på 
hjemmesiden samt gennemgå hele dens struktur.  Det sidste giver SD meget arbejde, men 
heldigvis også den ikke uvæsentlige fordel at det i længden bliver lettere for SD og even-
tuelle efterfølgere at redigere hjemmesiden. Hvis arbejdet hen ad vejen skulle vise sig at 
være mere omfattende end forventet, må foreningen i nødvendigt omfang betale for eks-
tern hjælp. 
 
 
Ad 5: Eventuelt 
 
Intet at berette.  
 
Næste møde afholdes onsdag den 24.10.2012 hos TF. 
 


