
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 54 
 
 
Dato: Onsdag den 21.08.2013, kl. 19.00 
 
Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 
 Steen Dawids, SD 
 Charlotte Mollerup, CMO 
 Carsten Meyer, CME 
 Birgitte Saks, BS 
 Tove Forsberg, TF 
 
Afbud:  Birgitte Thygesen, BT 
 
Referent: Tove Forsberg, TF 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 53 

2. Nyt fra formanden 

3. ”Borgmestermødet” den 03.06.2013 

4. Høringssvar: Korrigeret lokalplan for Skovshoved Havn 

5. Høring af Kommuneplan 2013 for Gentofte Kommune 

6. Fællesmøde om de grønne arealer i Skovshoved by 

7. Henvendelse om byggesag fra et medlem på Emiliekildevej 

8. Henvendelse fra to medlemmer på Dyrehavevej om staldbyggeri i Dyrehaven 

9. Notat om godtgørelser m.m. 

10. 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 . 53 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 53 er tidligere blevet godkendt uden bemærkninger pr. 
mail. 
 
 
Ad 2: Nyt fra formanden  
 
Generalforsamling 2014 har ST fastsat til den 22.04.2014 for at sikre sig lokaler på Sølyst. 
Og det er nu på plads.  
 
Derudover har ST sendt en takkemail vedr. Teglgårdsgrunden den 03.07.2013, da resulta-
tet er tilfredsstillende. 
 
Plan og byg har sendt et brev til SKGF vedr. Strandvejen 287, der drejer sig om en ansøg-
ning om dispensation fra Byplan 21. Byplan 21 siger bl.a. at ”Eksisterende bebyggelse 
ikke må nedrives, udvides, ombygges eller på anden måde ændres, førend kommunal-
bestyrelsen har meddelt tilladelse hertil. 
 
I brevet blev SKGF opfordret til at indsende vore bemærkninger til sagen, der drejede sig 
om, at ejeren af Strandvejen 287 havde forlænget skorstenen på sin ejendom og udskiftet 
to ovenlysvinduer uden at følge Byplan 21’s forskrift om at søge tilladelse hos kommunen 
først.  Der var enighed om, at der næppe var noget at bebrejde ejeren, når vedkommende 
havde forlænget sin skorsten efter råd fra den ansvarshavende skorstensfejer, og skorste-
nen var flere år gammel og derfor fuldt lovlig.  Bestyrelsen har den 23.08.2013 sendt et 
brev til Plan og Byg med vore kommentarer. Brevet kan læses under menupunktet løben-
de sager.  
 
 
Ad 3: ”Borgmestermødet” den 03.06.2013 
 
På ovennævnte borgmestermøde drøftedes under punktet Eventuelt, om der var behov for 
yderligere information om lokal afledning af regnvand. På baggrund heraf blev det beslut-
tet, at grundejerforeningerne skulle overveje og melde tilbage – senest inden næste møde 
– om man gerne ville have, at der blev lavet en gentagelse af de afholdte informations-
møder om håndtering af regnvand. 
 
Der var i bestyrelsen enighed om, at der ikke var behov for at lave en gentagelse af de 
møder, der blev afholdt i maj 2013, men at der var et reelt behov for at skabe større klar-
hed over, hvorvidt installation af faskiner i private villahaver vil afhjælpe store regnskyl. Idet 
kommunen selv forsynder sig, når de fx dækker jorden med asfalt for at slippe for besvæ-
ret med og udgifterne til ukrudtbekæmpelse. Bestyrelsen er derfor gået i gang med at 
udarbejde et notat, hvor man opfordrer kommunen til at undersøge, om det giver mening 
at opfordre villaejerne til at installere faskiner. 
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Ad 4: Høringssvar: Korrigeret lokalplan for Skovsho ved Havn 
 
Malene har sendt et høringssvar, og vi afventer nu at blive indkaldt til en orientering om, 
hvad der så skal ske. 
 
 
Ad 5: Høring af Kommuneplan 2013 for Gentofte Kommu ne 
 
Vi har afgivet høringssvar vedr. Kommuneplan 2013. 
 
Kommunen har svaret 02.08.2013, at kommunalbestyrelsen har vedtaget planen på bag-
grund af indkomne bemærkninger og indsigelser (herunder vores). I forhold til tidligere er 
opfattelsen, at vi for alvor er begyndt at høste frugterne af fire års solidt lobby-arbejde, jf. 
nedenstående uddrag. 
 
”Med sigte på Grundejerforeningens (SKGF) bemærkninger vedr. beskyttelse af de grønne 
områder og grøn hegning, er der i Kommuneplan 2013 indført en generel ramme for ”villa” 
og ”tæt-lav” områder, som følger ” Hegning mod vejskel bør tilstræbes etableret som le-
vende hegn for at styrke det grønne vejbillede. Ved faste hegn, så vidt muligt også ved 
allerede eksisterende hegn – bør der derfor plantes levende hegn foran”. 
 
Der er ikke tale om et påbud, som naturligvis havde været bedst, men en henstilling kan 
bestemt også være nyttig, fordi den kan bruges til at oparbejde en sagsportefølje, som i 
sidste instans kan føre til, at henstillingen byttes ud med en ordning, der giver kommunen 
hjemmel til at udstede et påbud om at foretage en beplantning for at sikre opretholdelse af 
det grønne vejbillede. 
 
SKGF har meget à pro pos modtaget en klage fra et medlem, der handler om, at ejeren af 
Skovshovedvej 17 for nylig har opsat et grimt plankeværk, der er rykket så tæt ud imod 
fortovet, at der foran hegnet ikke kan plantes noget som helst, der kan sløre den blank-
malede overflade. Bestyrelsen vedtog, at formanden skulle sende et brev til Plan og Byg 
med en opfordring til at tage hegnet i øjesyn og tage en snak med ejeren med henblik på 
at finde en løsning, der harmonerede med hegnene foran de omkringliggende ejendomme. 
 
 
Ad 6: Fællesmøde om de grønne arealer i Skovshoved by 
 
ST har sendt følgende takkebrev: 
 
Kære Lene, 
 
Tak fordi vi (SKGF) måtte være med til mødet den 17.06.2013 og undskyld, at såvel 
Carsten og jeg måtte gå lidt før tid, fordi vi hver især havde en efterfølgende aftale. 
 
Det er imponerede, synes vi, at Park og Vej afsætter så megen tid og ressourcer til den 
årlige gennemgang og hurtigt får lavet et fyldigt og dækkende referat. 
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Jeg benytter lejligheden til at ønske dig og dine kollegaer en rigtig god sommer.  
 
De bedste hilsner 
Susanne 
  
 
Ad 7: Henvendelse om byggesag fra et medlem på Emil iekildevej  
 
Alice Kjær Kisling, der er medlem af SKGF, har bedt os om at vurdere et afslag, hun har 
modtaget fra kommunen på en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en mindre 
tilbygning for at opfylde behovet for et toilet i stueetagen. 
 
Ifølge lokalplanen for det område, hvor AKK’s ejendom er beliggende, kan der ikke gives 
tilladelse til det ansøgte, og formanden har derfor sendt et brev af 23.08.2013 til AKK, hvor 
vi udtrykker forståelse for hendes behov for at installere et toilet i stueetagen og informere 
hende om, at vi til trods herfor ikke kan støtte hendes klage, fordi vi er enige med kommu-
nen i, at det ansøgte er uforeneligt med lokalplanens grundlæggende formål, nemlig at 
forhindre en unødig fortættelse af områdets bebyggelse. 
 
 
Ad 8: Henvendelse fra to medlemmer på Dyrehavevej o m staldbyggeri i Dyrehaven  
 
Naturstyrelsen ønsker at opføre et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for 
Dyrehavens kapervognmænd. Projektet består af 3 bygninger – en ny hestestald på ca. 
690m2, 110m2 overdækning, vognport på 380m2 inkl. 70 m2 overdækning og service-
bygning på 110m2 inkl. 20m2 overdækning. Hestestalden er den højeste bygning med en 
højde på 6,7 m. 
 
Bestyrelsen finder ikke denne opførelse kritisabel. Bestyrelsen vedtog, at formanden skal 
sende et brev til de to medlemmer, hvor SKGF’s holdning kommer til udtryk. 
 
 
Ad 9: Notat om godtgørelser m.m. 
 
Regnskabsførelsen blev diskuteret, og man blev enige om at bruge kalenderåret til aflæg-
gelse af regnskab på generalforsamlingen. 
 
 
Ad 10: Eventuelt 
 
Det blev diskuteret evt. at kontakte Ombudsmanden igen ang. Bakkesagen. 
 


