
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 48 
 
 
Dato:  Fredag den 14.12.2012, kl. 18 
 
Sted: Birgitte Saks, Vitus Berings Allé 6, 2930 Klampenborg 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 
 Charlotte Mollerup, CMO 
 Tove Forsberg, TF 
 
Afbud:  Birgitte Thygesen, BT 
 Steen Dawids, SD 
  Carsten Meyer, CME 
 
Suppleanter: Birgitte Saks, BS 
 
Referent:  Tove Forsberg, TF 
 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 47 

2. Dialogmøde den 12.12.2012 med Park & Vej 

3. Gangbroen, SD 

4. Hjemmesiden, web-hotel, SD 

5. Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr.  47 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 46 blev godkendt uden bemærkninger.  
 
ST har aftalt med Sølyst, at vi reserverer torsdag den 18. april til afholdelse af den ordi-
nære generalforsamling. Prisen pr. kuvert er ikke aftalt endnu. ST har meddelt Sølyst, at 
højtaleranlægget sidste år ikke fungerede tilfredsstillende, og det har man noteret. 
 
 
 
Ad 2: Dialogmøde den 12.12.2012 med Park & Vej 
 

Park & Vej laver mødereferat, som lægges ud på hjemmesiden. Til foreløbig orientering 
skal især fremhæves følgende:  

At en mindre gruppe grundejere, hvis ejendomme er beliggende ud for en allerede eksi-
sterende rørledning, i nærmeste fremtid vil modtage et tilbud om konvertering til fjernvar-
me allerede i 2013. 

At  man i Gentofte kommune vil indregne udgifterne til selve fjernvarmeinstallationen i pri-
sen for varme, men således at der for varmeaggregatet betales en lejeafgift på 300,- kr. pr. 
måned. 

At  Teglgårdsgrunden med indretninger forventes at stå klar til benyttelse primo maj. 

At  SKGF med henvisning hertil har gjort kommunen opmærksom på, at vi tillægger det 
stor betydning, at naboerne senest ved områdets ibrugtagning informeres om, hvor de kan 
henvende sig, hvis de føler sig belastet af generende støj for området, og at henvendelser 
skal kunne foretages før, under og efter normal arbejdstid, på helligdage og i weekender. 

At  Park & Vej erkender, at muren langs Kystvejen flere steder tager sig mere eller mindre 
miserabel ud.  Det skyldes, at kommunen primært anvender de afsatte midler til stabilise-
ringsarbejder, der skal forhindre underminering, hvorfor det kniber med at skaffe penge til 
renovering af selve muren. 

At  tvisten mellem Gentofte Kommune og Bane Danmark om finansiering af en ny gangbro 
ved Klampenborg station er overdraget til advokater. 

At  tabet af den gamle trampesti anses for uopretteligt, idet erstatningsstien og dens man-
gelfulde og alt andet end indbydende udformning beror på den aftale, der er indgået 
mellem Fritz Schur og Bane Danmark. 

At der i 2012 er givet 1178 P-bøder i parkeringsområdet omkring Dyrehavsbakken, heraf 
58% for ulovlig parkering på Dyrehavevej. 
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Ad 3: Gangbroen, SD 
 
Da SD ikke deltog i dette bestyrelsesmøde, udsattes SD’s kommentarer til næste møde. 
 
Det blev besluttet, at BS kontakter Pihl & Søn, som vedtaget ved sidste bestyrelsesmøde, 
ang. priser på en ny gangbro. 
 
Idet sagen p.t. ligger til forhandling hos parternes advokater, jvf. Ovenfor, kan SKGF næp-
pe forvente at få noget ud af en henvendelse til Bane Danmark om nærmere information, 
idet en sådan henvendelse kan blive udlagt som et forsøg på at foregribe den afgørelse 
eller anbefaling, som advokaterne skal komme med. 
 

 

 

Ad 4:  Hjemmesiden, web-hotel, SD 
 
Også dette punkt udsattes til næste bestyrelsesmøde pga. SD’s fravær. 
 
 
 
Ad 5: Eventuelt 
 
Ingen indlæg. 

 

Den årlige ”julefrokost” blev afholdt i BS’s smukke og festligt indrettede køkken, og maden 
var takket være en stor indsats fra BS og CM en kulinarisk oplevelse. Traditionen tro del-
tog vore to revisorer i fornøjelserne. 


