
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 59 
 
 
Dato: Onsdag den 15.01.2014, kl. 19.00 
 
Sted: Carsten Meyer, Dalsgaardsvej 7, 2930 Klampenborg 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 
 Steen Dawids, SD 
 Charlotte Mollerup, CM 
 Birgitte Thygesen, BT 
 Birgitte Saks, BS 

 Carsten Meyer, CM  
 Tove Forsberg, TF 

 
Gæster: Flemming Lund, FL 
 
Ekstern Konsulent:  Malene Djursaa, MD,  

 
Referent: Tove Forsberg, TF 
 
 
 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 58 
2. Nyt fra næstformanden  
3. Regnskab, SD 
4. Malenes arbejde og forberedelse af generalforsamlingen, ST /SD 
5. Diverse fremskridt, ST/SD 
6. Dialogmøde med Park og Vej 
7. Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 58 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 58 blev godkendt. 
 
 
Ad 2: Nyt fra næstformanden 
 
SD fortalte om en mail til ST og SD, hvor et medlem Søren Lefolii foreslog forskellige links 
til hjemmesiden, hvor man kan få nyttige info om sit hus. 
 
Hjemmesiderne er: 
 
www.ois.dk (den Offentlige Informations Søger) 
www.tinglysning.dk (information om tinglysning og indgang til at tinglyse) 
www.weblager.dk (lager med digitaliserede tegninger af huse) 
 
SD vil lægge dem på hjemmesiden under ”Medlemsservice” sammen med et link til 
kommunens ”Giv et vink” tilbud. 
 
Det blev taget op, at det måske er en god idé at rose Kommunen for resultatet af 
renoveringen af Bellevue Strandpark. 
 
Gangbroen: Det blev besluttet, at vi vil tjekke i Februar, om en stævning er afsendt, og FL 
fortalte kort om resultatet af hans gennemgang af de tilgængelige papirer is sagen. Han 
tilbød at lave et resumé over det historiske forløb for Gangbroen til bestyrelsen. FL ville 
også at overvære den retssag, der formentlig kommer. 
 
 
Ad 3: Regnskab , SD 
 
Ifølge vore vedtægter følger SKGF’s regnskab kalenderåret. CMO havde efter aftale fået 
tilbud fra en revisor for at checke, om regnskabet et lovligt, på ca. 5.000 kr. Andet tilbud 
indhentes af BS. 
 
Den hidtidige bogføringsform blev diskuteret, og da SKGF er en skattefri forening, burde 
det være uden problemer, men en ekstern revision vil afgøre det. 
 
Vi afventer resultat af revisortilbud. 
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Ad 4: Malenes arbejde og forberedelse af generalforsamlingen, ST /SD 
 
MD deltog og fortalte kort at Havn & By projektet nu er helt udskilt fra havnefornyelsen og 
ligger stille p.t., men at hun regner med at blive kontaktet af kommunen, når der indkaldes 
til et nyt trafikmøde. Malene vil prøve at argumentere for rundkørsler, som skovserne også 
er positive for at få. Herefter beskrev hun selve havneprojektet  på basis af et nyt oplæg 
givet til økonomiudvalget i Kommunen. Formentlig kommer licitationsrunden i marts 2014 
på basis af oplægget. 
 
Tekst til det girokort for medlemsbetaling, der skal udsendes, blev afstemt, og den 
endelige version godkendt. 
 
Underholdning til generalforsamlingen blev aftalt, så BS kontakter Ulla Strømberg, som vi 
vil bede holde et indlæg om Bellevue Teatret. Som alternativ kunne man spørge Prof. 
Carsten Thau (Kunstakademiets Arkitektskole), til at fortælle om Københavns Nordlige 
landbefæstning. 
 
SD sørger for projektor og højtalere til generalforsamlingen. 
 
Antal tilmeldinger til generalforsamlingen opgøres forud og oplyses til Sølyst senest 2 
dage før generalforsamlingen. 
 
 
Ad 5: Diverse fremskridt ST/SD 
 
Sagen om fodboldmålene på Skovshoved Skole er bragt på plads, idet målene bliver taget 
ned, så snart vejret tillader det i forbindelse med en kunstgræsplæne på fodboldbanen. 
 
Det er oplyst, at GK’s advokat er klar med et udkast til stævning i uge 3 i sagen om 
gangbroen ved Klampenborg Station. 
 
 

Ad 6: Dialogmøde med Park og Vej 
 
Det blev besluttet at tage flg. emner op ved mødet: 
 

A) Gangbroen - hvor står vi? 

B) Kommuneplan 2013 indeholder en hensigtserklæring om hegning, som vi vil spørge 
ind til. 

C) FL omtalte begrebet ”Det stille forfald”, som omfatter 3 aspekter: 

 1) Genplantning af fældede træer 

2) Dårlig vejbelægning efter de mange opgravninger (hvem har ansvaret?) 



 3) Nedsat vedligehold og renholdelse af vejene (fejning og brænding samt hække 
som vokser ud over fortovene) 

D) Efterladenskaber ved hundeluftning. Vi vil forespørge om der kunne bl.a. sættes 
skilte op om ”at samle op efter sig” (også på Bellevue strand som bruges intensivt til 
hundeluftning) samt kunne opsættes holdere til hundeposer. Muligheden for 
etablering af hundetoiletter blev også nævnt. 

 

 

Ad 7: Eventuelt 
 
Næste bestyrelsesmødes afholdes hos SD tirsdag den 11.02.2014. kl. 19:00 


