
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50 
 
Dato: Onsdag den 20. 2. 2013 kl. 19 
 
Sted: Birgitte Saks, Vitus Berings Allé 6, 2930 Klmb. 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 
 Charlotte Mollerup, CMO 
 Steen Dawids, SD 
 Carsten Meyer, CME 
 Birgitte Thygesen, BT 
  
Suppleant: Birgitte Saks, BS 
 
Afbud: Tove Forsberg, TF 
 
Referent: Susanne Thorkilsen, ST 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 49 

2. Udsendelse af girokort og Skovshoved Havn og By projektet, MD 

3. Dyrehavsbakken, BT 

4. Møde den 21.2.2013 om gangbroen med NCK, ST 

5. Hjemmesiden og web hotel, (ST indledende bemærkninger) SD hovedtaler   

6. Kommunens tilbud om et regnvandsmøde, ST 

7. Fællesrådet: effektivisering af rådets arbejde og drøftelserne på borgmestermøderne,  
 ST 

8. Forslag til kommuneplan 2013 er sendt i høring, ST og CME 

9. Eventuelt 
 
 

Formand: Susanne Thorkilsen · Ordrup Jagtvej 2 · 2920 Charlottenlund · Telefon 3963 1013 · info@skgf.dk 
.
 www.skgf.dk 
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr . 49 
 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
Under dette punkt nævnte formanden bl.a. følgende : 
 
a) Forelæggelse af den årlige beretning er en kollektiv opgave, hvorfor formanden for-
venter at min. et og max. to bestyrelsesmedlemmer stiller med et indlæg. 
 
b) Underholdning! Hvem kan levere et spændende foredrag eller lignende ? (Sagen er 
efterfølgende afsluttet). 
 
c)  Efter Malene er trådt ud af bestyrelsen, er formandens arbejdsbyrde vokset betydeligt . 
Derfor håber formanden,  at bestyrelsen vil tilbyde sin hjælp, ikke nødvendigvis mht. en 
såkaldt stående opgave, men ved  at tilbyde at tage ansvar for en enkelt sag og om nød-
vendigt sørge for at lave et høringssvar og få det godkendt til udsendelse, lige indtil sagen 
er bragt til afslutning. 
 
 
Ad 2: Udsendelse af girokort og Skovshoved Havn og By projektet, MD 
 

Udsendelse af girokort foregår planmæssigt. 
 
Der var enighed om at sendte et brev til Kaj Sidenius, hvori vi giver udtryk for, at SKGF 
ikke ønsker at blande sig i de ønsker og forslag, hans medlemmer måtte have til projektet 
ved Skovshoved Havn og By, idet SKGF efter afslutningen af høringen om §17, stk. 4 ud-
valgets arbejde og indstillinger har fået borgmesterens tilsagn om, at vi i det videre arbejde 
vil blive ligestillet med de små grundejerforeninger i Skovshoved by og i kraft  heraf få 
mulighed for selv at føre vores sag. 
 
 
Ad 3: Dyrehavsbakken, BT 
 
BT har skrevet til Natur- og Miljøklagenævnet for at høre, hvornår vi kan forvente et svar, 
og i den forbindelse mindet nævnet om, at vi var lovet en afgørelse inden årets udgang.  
Nævnet har svaret Birgitte, at der arbejdes på sagen, og at nævnet stiler imod at afsige en 
kendelse omkring 1. 4. 
 

 
Ad 4:  Møde den 21.2.2013 om gangbroen med NCK, ST 
 
ST orienterede bestyrelsen om, at Arve Nilsson og Mikael Rosenmejer, der begge bor i De 
Engelske Rækkehuse, havde skaffet en invitation, der også omfattede SKGF, til et møde 
den 21.02.13 med Niels Christian Kofoed fra Park & Vej. ST havde for mødet haft en tele-
fonsamtale om sagen med Arve Nilsson, hvor det blev sagt, at De Engelske Rækkehuse 
ville kæmpe for en ny bro, indtil den står der!  
 
   



Side 3 af 4 

 
 
 
 
Som det vil være bekendt, har der været afholdt et utal af møder om den bro, hvor ”præs-
ten i skikkelse af NCK har holdt en tale og sagt ingenting”. 
 
Derfor er bestyrelsen efterhånden ved at blive godt træt af år efter år at diskutere en sag, 
der handler om (usle) 2,5 mio. kr. = kommunens estimerede bidrag til en bro forudsat 
Banedanmark ikke løber fra sit tilbud om at betale 50% af udgifterne. Det sidste kan meget 
vel tænkes, fordi Gentofte Kommune har ladet tilbuddet stå åbent i flere år. 
 
PS. Vores idé om at genbruge den midlertidige bro over skinnerne på Hellerup Station har 
det advokatfirmaet, som GK har bedt om at tage over, forelagt for GK og som svar herpå 
og uden nærmere begrundelse fået at vide, ”at det kan slet ikke komme på tale”  
 
 
Ad 5: Hjemmesiden og web hotel, (ST indledende bemæ rkninger) SD hovedtaler 
 
Web hotellet er efter Steens opfattelse dyrere og tungere at danse med end andre tilsva-
rende Web hoteller, Steen har derfor fået mandat til et mere samarbejdsvilligt hotel.  
 
 
Ad 6: Kommunens tilbud om et regnvandsmøde, ST 
 
ST har aftalt med den ansvarlige embedsmand, at mødet afholdes den 15.5.2013. De 
nærmere omstændigheder, herunder hvordan vi skal orientere vore medlemmer om 
mødets afholdelse, er endnu ikke fastlagt. 
 
 
Ad 7: Fællesrådet: effektivisering af rådets arbejd e og drøftelserne på borgmester- 
  møderne, ST 
 
Den nye formand for Fællesrådet og formanden for Bernstorff Jægersborg grundejerfore-
ning ser gerne, at der gøres en fælles indsats for at tilføre Fællesrådets halvårlige møder 
med borgmesteren og hans embedsmænd noget mere ild og substans. 
  
SKGF er åben herfor, men finder samtidig, at det er vigtigt at fastholde, at hver grundejer-
forening har ret til selv at forelægge spørgsmål og komme til orde på Borgmestermøderne 
i det omfang, det drejer sig om sager, der har deres udspring i foreningens lokalområde. 
 
Om samtlige øvrige medlemsforeninger deler vor opfattelse er svært at lodde. 
 
I et forsøg på at komme den ny formand i møde har SKGF forelagt hende følgende forslag:  
 
• På det halvårlige borgmestermøde fremlægger Fællesrådets formand alle over- 
 ordnede spørgsmål af generel og/eller principielt interesse, som ikke tager ud- 
 gangspunkt i en konkret sag, der stammer fra en grundejerforenings lokalområde. 
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• Spørgsmål, der stammer fra en grundejerforenings lokalområde og vedrører en 
 konkret sag, fremlægges af repræsentanten for den pågældende grundejerforening. 

 
Formanden har endnu ikke reageret herpå. 
 
 
Ad 8: Forslag til kommuneplan 2013 er sendt i hørin g, ST og CME 
 
Forslaget er en kæmpe moppedreng, og derfor modtager SKGF kun ét eksemplar. 

Carsten har tilbudt at kigge på indholdet og komme med et udkast til en udtalelse. 
 
 
Ad 10: Eventuelt 
 
Intet at berette  
 
 


