
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 47 
 
 
Dato:  Onsdag den 21.11.2012, kl. 19 
 
Sted: Tove Forsberg, Dalsgaardsvej 8, 2930 Klampenborg 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 
 Steen Dawids, SD 
 Charlotte Mollerup, CMO 
 Carsten Meyer, CME 
 Tove Forsberg, TF 
  Birgitte Thygesen, BT 
 
Suppleanter: Birgitte Saks, BS 
 
Ekstern konsulent: Malene Djursaa, MD 
 
Referent:  Tove Forsberg, TF 
 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 46 m.m. 

2. Praktiske opgaver: Hjemmeside, julefrokost, brevpapir 

3. Fællesrådet: Ekstraordinær generalforsamling d. 04.10.2012, ST og SD 

4. Dyrehavsbakken, ST og BT 

5. Lokalplan 335 for Ordrup Jagtvej 50, ST 

6. Gangbroen, SD 

7. Skovshoved Havn og By, MD 

8. Eventuelt 

 

 
Formand: Susanne Thorkilsen · Ordrup Jagtvej 2 · 2920 Charlottenlund · Telefon 3963 1013 · info@skgf.dk 
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Ad 1: Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr.  46 m.m. 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 46 blev godkendt uden bemærkninger. Mødet i oktober 
blev aflyst pga. afbud og erstattet af dette møde 21.11.2012. 
 
 
Ad 2: Praktiske opgaver: Hjemmeside, julefrokost, b revpapir 
 

ST har en del kuverter liggende, som er påtrykt den tidligere formands adresse. Der var 
enighed om at købe nye i stedet for at sætte mærkater på de gamle. ST sørger også for 
indkøb af brevpapir. 
 
Bestyrelsen besluttede at følge praksis fra de to sidste år, dvs. via PBS at udsende giro-
kort om indbetaling af kontingent til medlemmer såvel som ikke-medlemmer. Girokortet 
forsynes med en tekst, så modtageren tydeligt kan se, at girokortet både er adresseret til 
medlemmer af SKGF og grundejere i vort lokalområde, der endnu ikke har meldt sig ind i 
SKGF. ST sender tekst til godkendelse i bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen sættes til tirsdag den 23.4.2013 på Sølyst. ST kontakter Sølyst. (ST 
har efterfølgende talt med Sølyst, der har oplyst, at den 23.04.2013 er booket allerede og i 
stedet foreslået den 18. eller den 25.04.2013.) 
 
Julefrokost holdes hos BS fredag den 14.12. og starter med bestyrelsesmøde kl. 17.30. 
BS og ST sørger for hovedmenuen og CME for desserten. 
 
Hjemmeside: Vi skifter til et nyt system nu, fordi der er problemer med det gamle. Hvis det 
kan lade sig gøre vil det ny system omfatte en lukket side til bestyrelsens interne korres-
pondance, hvor hvert emne/spørgsmål kan lægges ind under en ”tråd”, så det er let at 
finde og følge tidsmæssigt. 
 
 
Ad 3: Fællesrådet: Ekstraordinær generalforsamling d. 04.10.2012, ST og SD 
 
Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling blev gennemgået og kommenteret. 
 
Fællesrådets beslutning om at spørgsmål til Borgmestermødet skal udvælges efter et kri-
terium, der går på dets almene interesse for samtlige tilsluttede foreninger, synes SKGF er 
en dårlig beslutning. Dette skyldes, at ethvert spørgsmål, når det kommer til stykket, ud-
springer af en konkret sag eller problem, og at man ved at give spørgsmålet en generel 
”indpakning”, inviterer kommunen (politikere og embedsmænd) til at komme med et – 
mere eller mindre intetsigende - generelt svar.   
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Beslutningen om at spørgsmål til Borg-mestermødet skal have en generel karakter stod 
sin prøve på Borgmestermødet den 31.10.2012, og efter SKGF’s opfattelse lå nogle af de 
svar, vi fik, så langt væk fra realiteternes verden, at de ikke rigtig kan bruges til noget. På 
Fællesrådets møde i foråret vil SKGF derfor foreslå, at man vender tilbage til den gamle 
ordning, og hvis der ikke er stemning for det åbner mulighed for både at stille generelle 
spørgsmål og spørgsmål af mere konkret karakter, uanset sådanne spørgsmål ikke 
nødvendigvis har alle de tilsluttede grundejerforeningers interesse. 

 

 

Ad 4:  Dyrehavsbakken, ST og BT 
 
Natur - og Miljøklagenævnet har afvist vor klage over Lyngby-Taarbæk Kommunes tids-
begrænsede tillæg til miljøgodkendelse af 03.08.2012 om forlængelse af Bakkens åb-
ningstid med to dage til den 02.09.2012. 
 
Afvisningen begrundes med, at tillægsgodkendelsen om åbningstidens forlængelse er 
udløbet, og at der i øvrigt er tale om en enkeltstående tilladelse.  
 
Nævnet er opmærksom på, at tilladelsen er givet på grundlag af en miljøgodkendelse, som 
både GK og SKGF betragter som ulovlig og anfører om dette forhold, at det vil blive be-
handlet i forbindelse med den verserende klagesag over den samlede miljøgodkendelse 
for A/S Dyrehavsbakken, som man forventer at få afsluttet inden årets udgang. 
 
 
Ad 5: Lokalplan 335 for Ordrup Jagtvej 50, ST 
 
Plan og Byg har den 10.07.2011 modtaget et projektforslag fra Lars Gitz arkitekter på 
vegne ejendommens ejer til en etagebolig på Ordrup Jagtvej 50. En gennemførelse af det 
ansøgte projekt vil betyde en væsentlig ændring i det bestående miljø, og derfor har kom-
munen udarbejdet en lokalplan. ST har været til borgermøde om byggeriet den 01.11.2012 
og givet udtryk for, at det foreslåede byggeri ikke pynter på Ordrup Jagtvej. ST tror ikke, at 
der er så meget at gøre ved det, ud over det krav kommunen allerede har stillet til facade-
beklædningen, der går ud på i stedet for en malet hvid betonfacade at anvende et beklæd-
ningsmateriale i let materiale i mørke og matte farver. 

Det vedtoges at sende et høringssvar, hvor SKGF indledningsvis beklager, at bygningen 
skiller sig ud fra det omliggende byggeri og kommer med en henstilling om at rykke byg-
ningen så langt ind på grunden, at der kan plantes en hæk ud til fortovet for i overens-
stemmelse med kommunens egen målsætning at sikre opretholdelse af det grønne vej-
billede. Høringssvaret kan læses her. 

Yderligere informationer og tegninger af projektforslaget, som ligger på kommunens hjem-
meside, kan ses her . 

 



  
Side 4 af 4 

 

 
 
Ad 6: Gangbroen, SD 
 
Forskellige tiltag diskuteredes: 
 
1. At meddele Park & Vej at vi synes, at sagen har fået lov til at trække i langdrag i umin-
delige tider, hvorfor det tidspunkt må være nået, hvor kommunen må afgøre med sig selv, 
om den vil anlægge en retssag eller droppe sagen som tabt.  
 
2. At SD under alle omstændigheder forsøger at få en aftale i stand om et møde mellem 
Banedanmark og SKGF (og evt. med deltagelse af Pihl & Søn). Formålet hermed er dels 
at få afdækket om kommunens løbende orientering om Banedanmarks holdning til sagen 
stemmer overens med virkeligheden. Derudover er formålet at få en snak med Bane-
danmark om mulighederne for, når tiden er inde til det, at flytte den midlertidige bro fra 
Hellerup Station til Klampenborg Station, og hvilke udgifter der må formodes at være for-
bundet hermed. SKGF er ikke klar over, om den midlertidige bro ved Hellerup Station ejes 
af Banedanmark eller om der er tale om en anden form for ejerskab. 

BS ringer til Pihl & Søn for at høre om prisen på en ny gangbro. 
 
Yderligere punkter til mødet med Park & Vej 12.12.2012 blev sat op. ST, CME og TF går til 
mødet. 
 
 
Ad 7: Skovshoved Havn og By, MD 
 
Det blev aftalt at sende en mail om vores deltagelse i projektet til Hans Toft og Mette Mie. 
Den godkendte tekst, som efter aftale alene er afsendt med formandens underskrift den 
24.11.2011 kan ses her. 
 
 
Ad 8: Eventuelt 
 
I lighed med sidste år påtager MD sig arbejdet med girokortudsendelse og fortsætter med 
Nets. 
 
Næste møde afholdes fredag den 14.12.2012 hos BS. 
 


