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

3. Dyrehavsbakken, forlænget åbningstid, BT 

4. Møde den 21.2.2013 om gangbroen med NCK, ST 

5. Hjemmesiden og web hotel, SD  

6. Kommunens tilbud om et regnvandsmøde, ST 

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

8. Generalforsamling Sølyst, dirigent og foredragsholder, ST 

9. Ny sag,  naboer til Skovshoved Skole generes af støj fra boldanlæg, der holdes åbent  
 for andre end skolens elever til solen går ned, ST 

10. Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr . 49 og 50 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 50 er fortsat ikke skrevet pga. tidnød. Referat af bestyrel-
sesmøde nr. 49 blev godkendt uden bemærkninger. 
  
Sidstnævnte referat er endnu ikke lagt på hjemmesiden. 
 
 
Ad 2: Udsendelse af girokort og Skovshoved Havn og By projektet, MD 
 

Skovshoved By's Grundejerforening og Bevaringsforening har ladet os se det brev, de for-
venter at sende til kommunen som opfølgning på deres protester imod hele havn og by 
projektet. MD har lavet et udkast til SKGF’s kommentarer til dette brev, som blev godkendt. 
Brevet kan læses her .  
 
BS og girokortbetalingerne af kontingent for 2013 har en frist, der er sat til 15.3.2013. 
Tidligst derefter kan foreningens medlemsantal opgøres og invitationer til 
generalforsamlingen 18.4. udsendes. 
 
For at lette tidspresset blev det besluttet til næste år at udsende girokortene den 1.2. med 
en tidligere betalingsdato. 
 
 
Ad 3: Dyrehavsbakken, forlænget åbningstid, BT 
 
Natur- og Miljøklagenævnet beklager i et svar til en forespørgsel fra BT, at afgørelsen af 
vor klage fra november 2011 har trukket i langdrag, men vi vil høre fra dem inden 
1.4.2013. (Referatet er skrevet den 24.3., hvor der endnu ikke var indløbet et svar). 

Hvad angår Dyrehavsbakkens ansøgning om en udvidelse af åbningstiden for Bakken, 
kendes resultatet ikke endnu. Både GK og SKGF har meddelt Lyngby-Tårbæk kommune, 
hvortil Dyrehavsbakken har stilet sin ansøgning, at ansøgningen ikke bør imødekommes. 
 

 
Ad 4:  Møde den 21.2.2013 om gangbroen med NCK, ST 
 
Arve Nilsson og Mikael Rosenmejer, der begge bor i De Engelske Rækkehuse, og ST 
deltog i et møde om broen. 
 
Som et resultat af mødet fik vi tilsendt kopi af nogle af de gamle sagsakter, bl.a. en over-
enskomst fra 1912 der giver den daværende ejer af Christiansholm lov til at passere bane-
legemet på eget ansvar.  
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GK og Banedanmark og deres respektive advokater skal have et møde i begyndelsen af 
april. Konkluderer GK på baggrund heraf, at Banedanmark ikke er forpligtet til at betale for 
en ny bro, opstår en helt ny situation, hvor kommunalbestyrelsen  – i henhold til normal 
praksis for bevilling af anlægsopgaver  – skal vurdere, om den vil give penge til opførelse 
af en ny bro. Et projekt der i givet fald kan komme til at konkurrere med et projekt om an-
læg af en kunststofbane til fodbold!  
 
Bestyrelsen vedtog, at ST skal opfordre personer fra De Engelske Rækkehuse til at stille 
spørgsmål om gangbroen til borgmesteren under hans taletid på generalforsamlingen den 
18.4.2013. 
 
 
Ad 5: Hjemmesiden og web hotel, SD 
 
Som aftalt gav SD os en introduktion til den nye hjemmeside og fortalte om det nye web 
hotel. Der et fortsat et godt stykke vej til fuld implementering, hvormed menes, at hvert be-
styrelsesmedlem er gjort så fortrolig med systemet, at han/hun på egen hånd kan lægge 
informationer m.m. ud på hjemmesiden. 
 
 
Ad 6: Kommunens tilbud om et regnvandsmøde, ST 
 
Mødet afholdes den 15.5. for SKGF. Alle grundejerforeninger bliver inviteret til et møde, 
men ikke samtidigt. 
 
Invitation til SKGF’s regnvandsmøde bliver udsendt pr. post. Vi forventer kommunen tager 
sig af denne udsendelse. 
 
 
Ad 7: Forslag til kommuneplan 2013 er sendt i hørin g, ST og CM 
 
Kommunen skal have høringssvar senest 19.3. CME har studeret planen og gav os en 
beskrivelse af denne.  
 
CME laver udkast til høringssvar, hvor vi beder kommunen om generel forbedring af ren-
holdelsen af kommunens arealer. (Denne beslutning har formanden efterfølgende omgjort, 
idet planen i modsætning til Gentofte-Plan ikke indeholder informationer om regnskabs-
poster og budgetter, hvorfor det ikke forekommer relevant at stille forslag om gennemførel-
se af udgiftskrævende foranstaltninger). 
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Ad 8: Generalforsamling Sølyst, dirigent og foredra gsholder, ST 
 
Stort set alt omkring afholdelse af årets generalforsamling på Sølyst er på plads. 
 
Det blev vedtaget, at kontingentet for at være medlem i SKGF nedsættes til kr. 100,- i 
2014. Ledsagerpris til generalforsamlinger fastholdes på kr. 150,-. 
 
Endvidere vedtog bestyrelse at indkøbe en computer og software til foreningen, med det 
formål at  lette formandens arbejde ved at stille noget hard- og software til hendes 
rådighed, som er bedre og mere egnet til foreningsarbejde, end det hun har i forvejen. 
 
Endelig blev forslag til genvalg af fremtidige bestyrelsesmedlemmer vedtaget. 
 
 
Ad 9: Ny sag, naboer til Skovshoved Skole generes a f støj fra boldanlæg, der 
  holdes åbent for andre end skolens elever, til so len går ned, ST 
 
ST har skrevet et brev til Park & Vej ang. ovennævnte problem, men det er ikke noget, de 
kan gøre noget ved.  
 
Beboerne har kontaktet en miljørådgivning, men også uden resultat.  
 
ST har derfor anbefalet dem at føre en logbog over problemet og oplyst, at SKGF er parat 
til at gå ind i sagen, hvis SKGF’s bestyrelse på dette grundlag vurderer, at sagen fortjener 
foreningens bevågenhed. 
 
 
Ad 10: Eventuelt 
 
Da SKGF har 100 års jubilæum næste år, diskuteredes det evt. at få en lokalhistoriker til at 
lave et skrift om grundejerforeningen. 
 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 10. april hos SD. 
 
 


