
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 52 
 
Dato: Onsdag den 10.04.2013, kl. 19.00 
 
Sted: Birgitte Saks, Vitus Berings Allé 6, 2930 Klmb. 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 
 Steen Dawids, SD 
 Tove Forsberg, TF 
 
Suppleant: Birgitte Saks, BS 
 
Afbud: Charlotte Mollerup, CMO  
 Birgitte Thygesen, BT 
 Carsten Meyer, CME 
 
Referent: Tove Forsberg, TF 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 50 og 51 

2. Snak om den forestående generalforsamling, herunder udsendelse af mødeind- 
 kaldelse, forelæggelse af beretningen for 2012, foredragsholder, antal medlemmer 
 og forventet antal deltagere, kontingent for 2014, ST 

3. Nyt om Dyrehavsbakken? BT 

4. Nyt om gangbroen? ST 

5. Nyt om kommunens tilbud om et regnvandsmøde? ST 

6. Forslag til kommuneplan 2013 høringssvar, ST 

7. Forslag til indkøb af IT-udstyr 

8. En kandidat har meldt sig på banen som kandidat til posten som suppleant, ST 

9. Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr . 50 og 51 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 50 og nr. 51 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Ad 2: Snak om den forestående generalforsamling, he runder udsendelse af møde- 

  indkaldelse, forelæggelse af beretningen for 2012 , foredragsholder, antal 
  medlemmer og forventet antal deltagere, kontingen t for 2014, ST 

 

ST og bestyrelsen gennemgik dagsordenen for den forestående generalforsamling og 
foretog en grundig gennemgang af formandens beretning med efterfølgende godkendelse. 
 
MD og CMO har foreslået, vi sætter kontingent for 2014 ned til 150 kr. og prisen for led-
sager til generalforsamlingen til 100 kr., et forslag samtlige bestyrelsesmedlemmer har 
tilsluttet sig. 
 
 
Ad 3: Nyt om Dyrehavsbakken? BT 
 
BT var forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet, men ST oplyste, at BT endnu engang har 
rykket Natur- og Miljøklagenævnet for et svar på vor klage fra november 2011. I vort ryk-
kerbrev har vi henledt  klagenævnets opmærksomhed på, at vi nærmer os den årlige ge-
neralforsamling, og at vi som følge heraf måtte henstille, at vi modtog et svar fra klage-
nævnet så betids, at vi kunne informere vore medlemmer om resultatet på selve general-
forsamlingen.   
 

 
Ad 4: Nyt om gangbroen? ST 
 
Vi er bekendt med, at der skal afholdes et møde mellem parterne, dvs. Gentofte Kommune 
og Banedanmark med deltagelse af deres respektive advokater. Om et sådan møde har 
fundet sted, ved vi ikke. 
 
 
Ad 5: Nyt om kommunens tilbud om et regnvandsmøde? ST 
 
Kommunen indrykker en helsides annonce i Villabyerne ang. dette dialogmøde. Denne 
annonce vil i kopi blive lagt på stolene til generalforsamlingen, så vi er sikre på, at alle 
deltagere ser invitationen. SD vil kort orientere forsamlingen om dialogmødets formål og 
dets betydning. 
 
SD sørger for at lægge annoncen på vor hjemmeside. Den annonce, der lægges på 
hjemmesiden, er fyldigere og dermed mere informativ end den annonce, der indrykkes i 
Villabyerne. 
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Ad 6: Forslag til kommuneplan 2013 høringssvar, ST 
 
Vort høringssvar kan læses på hjemmesiden. 
 
 
Ad 7: Forslag til indkøb af IT-udstyr 
 
Sagen er udskudt til efter afholdelse af generalforsamlingen.  
 
 
Ad 8: En kandidat har meldt sig på banen som kandidat til  posten som suppleant, 
  ST  
 
Kandidaten hedder Bjørn Quistorff og er professor, dr. med. ST har talt med ham sidste 
sommer om projektet vedr. Skovshoved Havn og By og mente bestemt, at det ville være i 
bestyrelsens interesse at støtte hans kandidatur.  Det vedtoges herefter, at ST skulle 
kontakte BQ og fortælle ham, at bestyrelsen var glade for hans henvendelse og havde 
besluttet at støtte hans kandidatur. 
 
 
Ad 9: Eventuelt 
 
Intet at berette. 
 
 
 
 
 


