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Referat af bestyrelsesmøde nr. 56 
 
 
Dato: onsdag d. 30 oktober 2013, kl.19 
 
 
 
Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund 
 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
 
Susanne Thorkilsen, ST 
Steen Dawids  SD 
Charlotte Mollerup CM 
Birgitte Thygesen, BT 
Birgitte Saks BS 
Carsten Meyer CM 
 
Afbud: Charlotte Mollerup og Tove Forsberg  
 
Referent: ST 
 
 
 
Dagsorden:  
 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 55 
 
2. Nyt fra formanden 
 
3. Borgmestermødet d. 24.10. 2013 
 
4. Klage over fast hegn etableret på Skovhovedvej 17  
 
5. Rykker for en afgørelse i klagesagen vedrørende miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken  
 
6. Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 55 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 
Ad 2 : Nyt fra formanden 
 
Punkt a. SKGF har sendt et brev til Mette Mie Nielsen, hvor vi har stillet 9 spørgsmål til den 
såkaldte Spildevandsplan, se nærmere nedenfor under punkt 3. 
 
Idet Spildevandsplanen er så omfattende, at den først forventes at være gennemført 
omkring 2055 var der i bestyrelsen enighed om på vores hjemmeside under menupunktet 
”Løbende sager”  at oprette en ny sag med navnet ” Håndtering af spildevand og 
regnvand”. Endvidere blev besluttet under det ny punkt at  lægge den indledende 
redegørelse om GK og Nordvands arbejde med fremtidig håndtering af spildevand og 
regnvand, som ST havde udarbejdet og omdelte på mødet. 
 
Punkt b. På foranledning af Michael Holst fra Plan-Byg har ST præciseret, at SKGF - som 
tidligere meddelt - er glad for forvaltningens tilsagn om at sende alle byggesager i høring 
hos SKGF, hvor dispensation fra lokalplan kan komme på tale. For at rydde enhver 
misforståelse af vejen understregede ST , at SKGF betragter tilsagnet som baseret på en 
forudsætning om, at det kun omfatter byggesager, der vedrører vort lokalområde, i 
modsætning til andre grundejerforeningers lokalområder, herunder  lokalområdet 
Skovshoved by, der er repræsenteret af byens to grundejerforeninger, og dem alene. 
 
Derudover understregede ST, at vor interesse for byggesager - der kun kan gennemføres 
hvis Plan-Byg giver dispensation - skyldes at vi har den opfattelse, at lokalplaner – er til at 
for blive overholdt, så beboerne inden for lokalplanens område ved, hvad de har at rette 
sig efter. Dette er også relevant i situationer, hvor grundejeren går med overvejelser om at 
gennemføre vedligeholdelsesopgaver og lignende, og  disse forhold var således 
baggrunden for, at vi gerne vil have mulighed for at følge hvor mange dispensation, der  
bliver givet om året inden for vort lokalområde. 
 
 
Punkt c. Det blev vedtaget at vi bestræber os på at have en annonce klar til indrykning i 
Villabyerne i (uge 45), hvor vi i lyset af det forestående kommunevalg gør politikerne 
opmærksom på, at Natur- og Miljøklagenævnet har bekræftet, at kommunen har beføjelse 
til at gøre noget ved støjen fra Dyrehavsbakkens p-plads.  
 
Ad 3: Borgmestermødet d. 24.10.2013   
 
SKGF havde et formøde med bl.a. direktør for Nordvand, Carsten Nystrup. Der henvises til 
redegørelsen under foreningens hjemmeside, om ”Håndtering af spildevand og regnvand”. 
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Referat fra Borgmestermøderne udarbejdes af sekretariatet for Teknik og Miljø og lægges 
efter modtagelsen på SKGFs hjemmeside. 
 
Af interesse for SKGFs medlemmer kan allerede nu oplyses følgende fra fællesmødet med 
de andre store grundejerforeninger: 
 

For alle ejendomme i kommunen gælder den regel, at der gennemsnitlig kun 
forventes afledt 25% af nedbøren til kloakken fra en villagrund. Arealer, som omfatter 
tagflader og brolagte/ asfalterede overflader yder de største bidrag. Nedbørens afløb 
fra grunden til kloak beregnes i procent og kaldes afløbskoefficienten. Den samlede 
koefficient kan beregnes ud fra at arealer med plantevækst har en afløbskoefficient på 
0,2 mens befæstede arealer (bygninger/arealer med fliser eller grus) har 1,0. 
 
SKGF opfordrer sine medlemmer til at begrænse befæstningensgraden da det kan 
have indflydelse på oversvømmelser, vand i kælderen på egen og naboernes 
matrikler.  
 
Har man mistanke om, at naboen har høj befæstningsgrad med øget risiko for 
oversvømmelse ved kraftig nedbør, kan man underrette kommunen herom. Sager af 
denne art behandles som en byggesag. 
 

 
Kommunen har lavet et kommuneatlas, hvor bygninger opført til og med 1970 er 
inddelt i tre bevaringskategorier, hvor  
Kategori 1 – omfatter bygninger med bevaringsværdi 1-3 
Kategori 2 – omfatter bygninger med bevaringsværdi 4-6 
Kategori 3 – omfatter bygninger med bevaringsværdi 7-9 
 
Gentofte Sogns Grundejerforening udtrykte utilfredshed med, at bygninger med 
bevaringsværdi 4 ikke må nedrives, ombygges eller ændres uden 
kommunalbestyrelsens godkendelse, mens man i andre kommuner er mere liberal. 
Det blev oplyst at tilladelser kun kræves for udvendige ændringer. 
 
SKGF støtter, at kommunen holder justits med udvendige ombygninger, når det 
drejer sig om huse i Kategori 2. Vi havde, som anført på generalforsamlingen i april 
2013, gerne set at de mest attraktive bungalows rykkede til op til bevaringsværdi 3, 
og ikke forblev 4 eller 5. Kommunen har ikke ønsket at ændre på bygningernes 
inddeling nu. 
 

Ad 4. Klage over fast hegn etableret på Skovhovedvej 17  
 
SKGF har modtaget følgende svar fra kommunen. 
”Ejendommen er omfattet af lokalplan 322. Der ses ikke at være hjemmel i lokalplanen til at 
regulere de nævnte forhold vedrørende hegnet på Ejendommen Skovshovedvej 17. 

Sagen afsluttes hermed fra kommunens side.” 



Side 4 af 5 
 

 

 
 
Bestyrelsen har  citeret følgende i et svarbrev til kommunen: 
Kommuneplan 2013 , side 73 2 spalte, afsnit 3, siger at ”hegning ved vejskel bør tilstræbes 
etableret som levende hegn for at styrke det grønne vejbillede. Ved faste hegn -så vidt mu-
ligt også ved allerede eksisterende hegn – bør der derfor plantes levende hegn foran.” 
 
Den valgte formulering udtrykker en hensigt og ikke et påbud eller en regel.  
SKGF kan som følge heraf ikke bede kommunen om at tage affære, hvis ikke der er udtryk-
kelig hjemmel hertil i lokalplanen, og dette er ikke tilfældet i den foreliggende sag. 
 
Valg af hegn – hvad enten det gælder bevarelse af et eksisterende hegn eller etablering af et 
nyt – er derfor medlemmernes helt egen sag, og ikke noget SKGF blander sig i. 
 
Det ligger os ikke desto mindre på sinde, at henlede opmærksomheden på, at Gentofte 
kommune – bl.a. i kraft af de mange grønne hegn - skiller sig ud fra flertallet af Københavns 
omegnskommuner, og at hegnene udover at bidrage til det attraktive grønne vejbillede, også 
bidrager til at opretholde ejendommenes herlighedsværdi. 
 
På baggrund heraf besluttede bestyrelsen, at udarbejde et standardbrev til kommunen til 
brug i de situationer, hvor et medlem har klaget til SKGF over et konkret hegn. 
 
I standardbrevet skulle man gøre opmærksom på, at Kommuneplan 2013s intentioner om at 
styrke det grønne vejbillede, først får reel betydning, når de – eventuelt efter opfordring fra 
SKGF - omsættes til regler, der indarbejdes i lokalplanerne, i takt med løbende ændringer 
eller udvidelser. 
 
 
Ad 5 Rykker for en afgørelse i klagesagen vedr. Dyrehavsbakkens miljøgodkendelse 
  
En embedsmand i Natur- og Miljøklagenævnet, der behandler SKGFs  klage over Lyngby 
Taarbæk Kommunes ensidige meddelelse af en ny miljøgodkendelse til A/S Dyrehavsbak-
ken har under en nylig samtale med Birgitte T (der spurgte til et svar i klagesagen) bekræf-
tet, at GK i medfør af Miljøbeskyttelsesloven kan udstede et såkaldt § 42 påbud til A/S Dyre-
havsbakken, og via et sådant tvinge A/S Dyrehavsbakken til at nedbringe støjen omkring til- 
og afkørselsforholdene og  den forældede indretning af p-pladsen. 
 
I lyset af det forestående kommunevalg besluttede bestyrelsen at sætte ekstra fokus på sa-
gen ved at indrykke en annonce i Villabyerne, hvor vi fortæller Hans Toft og de øvrige kandi-
dater til kommunevalget, at beboerne omkring p-pladsen ikke længere behøver at finde sig i 
at skulle leve med støj fra p-pladsen og dens til- og frakørselsforhold, fordi kommunen har 
beføjelse til at komme problemerne til livs med Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver kon-
trolmyndigheden (= GK) beføjelse til at give påbud om nedbringe støjen til de vejledende 
støjgrænser. 
 
 
Ad 6 Eventuelt 
 
Julefrokosten afholdes d. 11.12.2013.  
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HUSKESEDDEL  -  hvad der skal gøres og af hvem 
 
OBS !!!! Ifølge planen holdes næste bestyrelsesmøde d. 20.11.2013.  
 
ST er desværre forhindret i at give møde den dag, og anmoder derfor at mødet evt. flyttes til 
mandag d. 18, tirsdag d. 19, torsdag d. 21 eller fredag d. 22 november. Når datoen ligger 
fast finder vi ud, hvem der skal være vært. 
 
ST sørger for at udforme udkast og indrykke annonce om støj fra Bakkens P-plads i Villaby-
erne, mandag formiddag d. 04.11.2013 . Før den tid skal andre medlemmer deltage i korrek-
turlæsning.   
 
BS skriver udkast til et standardbrev, der kan bruges når der kommer klager over faste hegn 
 
Inden/på  mødet i november gør vi klar til udsendelse af kontingentopkrævning i januar 
2014. Hvem melder sig til at hjælpe ST med det: Malene? 
 
ST retter henvendelse til Flemming Lund, Emiliekildevej 13D, der forud for generalforsamlin-
gen udtrykte interesse for at gå ind i bestyrelsen som suppleant. 
 
Julefrokosten afholdes d. 11.12.2013 hos Birgitte S, forudsat vi kun er max 9 deltagere. 
Som landet ligger ser det ud til vi bliver højst 11 personer, nemlig hele bestyrelsen på 7 med-
lemmer, den nye suppleant Flemming Lund plus Malene , og vore 2 revisorer Henrik og El-
se. 
 


