
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 57 
 
 
Dato: Torsdag den 21.11.2013, kl. 19.00 
 
Sted: Tove Forsberg, Dalsgaardsvej 8, 2930 Klampenborg 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 
 Birgitte Saks, BS 
 Steen Dawids, SD 
 Carsten Meyer, CME 
 Tove Forsberg, TF 
 
Afbud: Charlotte Mollerup, CMO 
 Birgitte Thygesen, BT 
 
Gæst: Flemming Lund, FL 
 
Referent: Tove Forsberg, TF 
 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 56 

2. Nyt fra formanden 

3. Evaluering af vor annonce om Dyrehavsbakken og indkomne svar 

4. Dialogmøde med Park & Vej 

5. Standardbrev om ”Grøn profil og hegn”, BS 

6. Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr . 54 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 56 blev godkendt. 
 
 
 
Ad 2: Nyt fra formanden  
 
ST bød Flemming Lund velkommen som gæst i de kommende måneder. 
 

Det blev besluttet at tilstræbe, at mødedatoer overholdes. For fremtiden blev det besluttet 
at ændre mødedatoer til anden tirsdag i de måneder, der holdes møde. Dvs. indtil general-
forsamlingen i april 2014 bliver mødedatoerne 8.1.2014, 12.2.2014 og 12.3.2014. 
 

Denne beslutning er blevet ændret efter mødet, idet vi holder fast i de oprindeligt aftalte 
datoer. 
 

ST vil komme med nyt udkast til girokortet til udsendelse senest midt januar 2014.  
 

Årets julefrokost blev lagt fast til den 11.12. hos ST. BS og ST sørger for at bestille mad 
udefra. 
 

 
 
Ad 3: Evaluering af vor annonce om Dyrehavsbakken og indk omne svar  
 
ST skriver et brev til Hans Toft, hvor vi gør rede for vor baggrund for at sætte det åbne 
brev i Villabyerne. Vi afventer afgørelsen fra Miljø- og Naturklagenævnet og sender en ryk-
ker, hvis der ikke kommer en afgørelse i januar 2014, således som nævnet har stillet os i 
udsigt. 
 
 
 
Ad 4: Dialogmøde med Park & Vej  
 
Dialogmødet med Park & Vej, som normalt har ligget i december, er blevet flyttet til januar, 
da Kommunen ikke har tid før. 
 

Spørgsmål som evt. kan tages op på det kommende dialogmøde: 
 

På baggrund af politikernes overordnede ønske om at opretholde den grønne profil kunne 
man spørge Park & Vej, hvorledes kommunen forestiller sig at føre sin egen 
hensigtserklæring om hegning, jf. Kommuneplan 2013 side 73, ud i livet.  
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Erklæringen lyder, som følger: Hegning mod vejskel bør tilstræbes etableret som levende 
hegn for at styrke det grønne vejbillede. Ved faste hegn ¨C så vidt muligt også ved allerede 
eksisterende hegn ¨C bør der derfor plantes levende hegn foran”. 
 

Hvad vil /agter kommunen at gøre for at forhindre, hvad man kan kalde ” det stille forfald”. 
Det er opfattelsen, at der rundt omkring i kommunen er behov for genopretninger af den 
ene eller den anden slags, fx ujævne kørebaner, der bl.a. skyldes, at mange veje har 
været gravet op, ikke én men flere gange og fyldt med jord igen, for til sidste at blive dæk-
ket med et lag asfalt, der ikke nødvendigvis ligger i niveau med den eksisterende asfalt-
belægning. Endvidere kan nævnes, at det sker, at kommunen tager initiativ til at fælde 
store træer uden forud at informere borgerne herom.  
 
 
 
Ad 5: Standardbrev om ”Grøn profil og hegn”, BS  
 
Det var enighed om, at spørgsmålet om, hvordan Kommunen vil forvalte sin egen målsæt-
ning om, at kommunen skal have en grøn profil, både skal rejses på dialogmødet med 
Park & Vej, jf. punkt 4 og på Borgmestermødet, der holdes i april, og det umiddelbart for-
udgående møde i Fællesrådet, hvor de 6 store grundejerforeninger er repræsenteret. 
 
Endvidere blev det besluttet, i forbindelse med planlægning af generalforsamlingen i april 
2014, at drøfte om der skulle uddeles et spørgeskema, hvor man bad medlemmerne om at 
tilkendegive, om de var for eller imod faste hegn, og hvis de var imod faste hegn tillige at 
sætte X ud for det forslag af 3 til 4 beskrevne forslag ¨C, som de fandt bedst egnet. 
 
 
 
Ad 6: Eventuelt 
 
FL vil undersøge prisen for en ny gangbro ved Klampenborg Station, da sagen ser ud til at 
være gået i stå - dvs. ikke er kommet videre fra Kommunens side. 
 

Vi har fået en henvendelse fra et medlem, der finder det beklageligt at P-pladsen ved ind-
gangen til Dyrehaven, nærmest Klampenborg Station, har ændret status til betalingsparke-
ringsplads. På grund af usikkerhed omkring P-pladsens faktiske beliggenhed, dvs. i Gen-
tofte kommune eller Lyngby Taarbæk kommune, besluttede man at tage spørgsmålet op 
igen på det næste møde. 
 

Næste bestyrelsesmøde bliver umiddelbart før julefrokosten hos ST onsdag den 
11.12.2013. Det betyder, at vi mødes allerede kl. 18:00 og stiler imod at gå til bords 
mellem kl. 19:00 og 19:30.  
 


