
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 49 
 
 
Dato: Onsdag den 16.01.2013, kl. 19 
 
Sted: Carsten Meyer, Dalsgaardsvej 7, 2930 Klampenborg 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 
 Charlotte Mollerup, CMO 
 Steen Dawids, SD 
 Carsten Meyer, CME 
 Tove Forsberg, TF 
 
Afbud: Birgitte Thygesen, BT 
 
Suppleanter: Birgitte Saks, BS 
 
Referent: Tove Forsberg, TF 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 48 

2. Fællesrådet: Evaluering af borgmestermøde den 31.10.2012, ST 

3. Dyrehavsbakken m.m., ST og BT 

4. Lokalplan 335 for Ordrup Jagtvej 50, ST 

5. Gangbroen, SD 

6. Hjemmesiden, webhotel, SD 

7. Skovshoved havn og by, møde med borgmesteren, ST 
8. Eksterne aktiviteter, ST 
9. Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 48 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 48 blev godkendt uden bemærkninger.  
 
 
Ad 2: Fællesrådet: Evaluering af borgmestermøde den 31.10.2012, ST 
 
Der blev på borgmestermødet givet fine svar på stillede spørgsmål, og det konstateredes, 
at bestyrelsen er tilfreds med, at spørgsmål til borgmestermøder afspejler spørgsmål eller 
problemer af generel interesse og/eller har betydning for flere grundejere fordelt på flere 
lokalområder. 
 
 
Ad 3: Dyrehavsbakken m.m., ST og BT 
 
Bestyrelsen besluttede, at SKGF bør sende et brev til Natur- og Miljøklagenævnet , hvor vi 
med henvisning til Nævnets oplysning om, at vi kunne forvente et svar inden årets udgang, 
gør opmærksom på, at svaret ikke er kommet endnu, og at vi finder dette meget beklage-
ligt. BT sørger herfor. 

 
 
Ad 4:  Lokalplan 335 for Ordrup Jagtvej 50, ST 
 
Kommunen har kvitteret for modtagelsen af vort høringssvar. 
 
 
Ad 5: Gangbroen, SD 
 
Kommunen har orienteret os om, at tvisten om gangbroen er overgivet til parternes 
respektive advokater, nemlig kammeradvokaten og adv. Georg Leth for henholdsvis 
BaneDanmark og kommunen. 
 
Efter kontakt til Georg Lett har vi fået at vide, at det er adv. Sebastian Ingwersen, der har 
fået sagen overdraget til behandling. 
 
 
6. Hjemmesiden, webhotel, SD 
 
Bestyrelsen har besluttet at skifte webhotel, og SD viste på sin medbragte computer, hvor-
dan den nye hjemmeside kommer til at tage sig ud, når overdragelsen til det ny webhotel 
er gennemført. 
 
Der tilbagestår en del arbejde, før den nuværende hjemmeside helt lukkes ned. 
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7. Skovshoved havn og by, møde med borgmesteren, ST 
 
ST og MD har været til møde den 03.01.2013 med borgmesteren og Mette Mie Nielsen om 
det videre arbejde med projektet vedrørende Skovshoved Havn og By. Mødet fandt sted 
på borgmesterens foranledning som reaktion på en mail, ST og MD sendte til ham den 
24.11.2012 , hvor vi pointerede, at ”SKGF tillægger det stor betydning fortsat at deltage i 
den proces, vi formoder vil følge efter et fornyet oplæg fra skovserne, og at gøre det på 
lige fod med de øvrige interessenter”.  
 
Umiddelbart før ovennævnte møde skulle finde sted, sendte ST og MD et oplæg til borg-
mesteren og Mette Mie Nielsen, hvor vi redegjorde for vore synspunkter og ønsker med 
hensyn til vor deltagelse i det videre arbejde med sagen. 
 
Oplægget med titlen ”Oplæg til møde den 03.01.2013 om projektet vedrørende 
Skovshoved havn og by og SKGF’s deltagelse heri” kan læses her. 
 
Et kort tilbageblik 

I slutningen af 2009 nedsætter kommunalbestyrelsen et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg. 

Kommissorium for udvalget omfatter 4 punkter, hvoraf punkt 3 i særlig grad påkalder sig 
SKGF’s interesse i egenskab af repræsentant for grundejerne i et lokalområde, der om-
fatter hele Kystvejen samt Skovshoved Havn og nærområde, dog undtaget Skovshoved 
by. 

Ved en fejl får SKGF ikke sæde i udvalget, og fejlen berigtiges ikke. Dette skyldes, at der 
træffes en mundtlig aftale om indirekte repræsentation via formanden (Kaj Sidenius) for 
Skovshoved By's Grundejer- og Bevaringsforening. Derudover indeholder aftalen et tilsagn 
om, at forvaltningen vil sørge for, at SKGF’s repræsentant Malene Djursaa (MD) modtager 
det samme materiale som udvalgsmedlemmerne, og så betids at hun før hvert udvalgs-
møde kan nå at gennemgå materialet med KS. 
 
I dag, hvor der er fremlagt en lokalplan og et konkurrenceprogram, kan konstateres: 
 
at aftalen om rettidig fremsendelse af relevant materiale før hvert udvalgsmøde kun blev 
respekteret i forbindelse med den første udsendelse, men ikke kom til at fungere ved 
følgende møder. 

at SKGF ikke ved, om udvalgets medlemmer på noget tidspunkt er gjort bekendt med at 
KS både har haft til opgave at repræsentere sin egen forening og SKGF også i de situa-
tioner, hvor synspunkterne måtte divergere.  

at SKGF - mens processen stod på og indtil dens afslutning - har været afskåret fra at 
danne sig et retvisende billede af udvalgets drøftelser, fordi der ikke foreligger skriftlige 
mødereferater.  
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at SKGF’s navn ikke har figureret på nogen af de plancher, der er blevet fremvist ved 
borgermøder, i helhedsplanen m.v., når involverede interessenter blev oplistet.  

 

Henstilling 

Med henvisning til ovenstående henstilles, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, 
at SKGF tildeles en plads i det såkaldte §17, stk. 4 udvalg eller andet lignende udvalg/ 
interessentinvolvering, der måtte træde i stedet herfor, således at vores engagement bliver 
formaliseret og dermed synliggjort. 

 

Efterskrift  

Takket være en målrettet indsats har SKGF på tre år forøget medlemstallet fra omkring 
375 til over 700 medlemmer. Den tillid, der hermed er vist foreningen, arbejder vi løbende 
på at honorere ved fremlæggelse af sager, hvor vi til glæde for vore medlemmer kan på-
vise, at vi faktisk har gjort en forskel eller arbejdet derpå. Hvad angår projektet vedrørende 
Havn og By er SKGF’s engagement forblevet usynligt. Det ønsker vi at rette op på og har 
af samme grund lagt op til en dialog med kommunen. 

 

Susanne Thorkilsen & Malene Djursaa” 
 
 
Efter mødet sendte vi en mail med tak for en god snak, og udnyttede dermed anledningen  
til  at skaffe SKGF dokumentation for, at borgmesteren havde givet os et tilsagn om,  ”at 
vor fremtidige deltagelse i udvalg og andet arbejde (dvs. i udvalg/arbejde der vedrører  
Skovshoved Havn og By) vil blive formaliseret på lige fod med de to andre grundejerfor-
eninger i Skovshoved. Det er der mange fordele ved, hvor den mest oplagte er, at SKGF 
for fremtiden kan deltage i møder og tale på egne vegne, idet vi med tilsagnet  fritages fra 
at lade os repræsentere af Skovshoved By- og Bevaringsforening. 
 
 
8. Eksterne aktiviteter, ST    
 
Frivilligcenter Gentofte efterlyser gentofteborgere med interesse for kreativt havearbejde 
og lyst til at gøre en frivillig indsats i en sansehave. 

Eventuelle interesserede kan nedenfor læse, hvad arbejdet går ud på og hvordan man 
kommer i kontakt med Frivilligcenter Gentofte. 

 

    --------------  0 ----------------------- 
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Sansehaver søger  

Plejehjemmene Ordruplund og Søndersøhave i Gentofte Kommune har hver en skøn 
sansehave, hvor beboere, pårørende og ansatte kan nyde duften af blomster, når de 
sammen opholder sig i haven. Det er gode oplevelser, der både genkalder minder fra 
oplevelser i egen have og giver lyst til at plukke en smuk buket, der kan pynte i stuen. 

Det er blot en af mange muligheder, som findes på et plejehjem med sansehave. Vi ser 
også gerne, at beboere fra nabolaget kommer og oplever haven. Man kan for eksempel 
hjælpe med at plukke frugt til desserter eller dekorationer. Men man kan også bare nyde 
haven sammen med beboerne. 

Måske er der en forening, som har en aktivitet, der passende kan foregå i haven. Det vil 
skabe lidt liv for beboerne.  
 
Kom og vær frivillig i sansehaven 

Vi efterlyser borgere, der har lyst og overskud til at hjælpe med at vedligeholde sanserne i 
haven. Det er lettere havearbejde, da vi har et firma, der tager sig af de store opgaver med 
græsslåning, passe træer og buske m.m. 
 
Vi forventer: 

• At du har kendskab til hvad der er blomst og ukrudt. 

• At du vil bruge nogle timer ugentligt 

• At du også vil ledsage beboere, der ønsker at opleve haven 

• Kan du binde en buket og lave pynt til jul, er det også en stor hjælp 
 

Vi tilbyder dig: 
• At indgå i et team der samarbejder med plejehjemmets ansatte. 

• At få gode oplevelser og viden om og med havearbejde 

• At få mulighed for nye venner gennem havearbejde 

• Være en del af et fællesskab der gør en forskel for andre 
 
Har det din interesse er du velkommen til at kontakte os for mere information. 

De bedste hilsner 
Frivilligcenter Gentofte 
Hugo Tietze, Centerleder 
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9. Eventuelt 
 
Der blev diskuteret forskellige indlæg på generalforsamlingen, og det blev aftalt, at ST vil 
kontakte kommunen ang. et kortere indlæg omkring regnvand, da vi er blevet kontaktet af 
kommunen for afholdelse af et møde for medlemmerne om regnvand.  
 
Og CME vil finde relevant person til kort orientering om Bellevue. 
 
Derudover vil alle bestyrelsesmedlemmer på næste møde komme med forslag til en god 
og underholdende foredragsholder, som kan inviteres til at komme med et indslag på 
generalforsamlingen. 
 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 20. februar hos BS. 
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