
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 60 

 

 

Dato: Tirsdag den 11.02.2014, kl. 19.00 

 

Sted: Steen Dawids, Damgårdsvej 26,  2930 Klampenborg 

 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 

 Steen Dawids, SD 

 Birgitte Saks, BS 

 Carsten Meyer, CM  

 Tove Forsberg, TF 

 

Afbud:  Birgitte Thygesen, BT 

 Charlotte Mollerup, CM 

 

Gæster: Flemming Lund, FL 

 

Referent: Tove Forsberg, TF 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 59 

2. Nyt fra formanden  

3. Regnskab, ST 

4. Gangbroen, FL/ST 

5. Dialogmøde med Park & Vej 

6. Møde og generalforsamling i Fællesrådet 

7. Vi skal finde en suppleant og en revisor 

8. Bump på Damgårdsvej 

9. Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 59 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 59 blev godkendt. 

 

 

Ad 2: Nyt fra formanden 

 

Ang. opdatering af medlemsdatabasen var der enighed om, at MD - af praktiske grunde - 

bør have en back-up person (suppleant). BS tilbød at påtage sig denne opgave. 

 

Ang. problematikken omkring henvendelser fra medlemmer mellem møder, blev det be-

sluttet, at sådanne henvendelser skal håndteres sådan her. Den person, som modtager 

henvendelsen, orienterer det pågældende medlem om, at hans/hendes henvendelse vil 

blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde (med angivelse af dato herfor), 

og at bestyrelsen, når dette er sket, vil vende tilbage med en orientering om resultatet. 

 

Bestyrelsen konstaterede, at det er vor opgave at sikre, at lokalplaner inden for forenin-

gens område bliver overholdt, og i forbindelse med ansøgninger om meddelelse af 

dispensation, hvor kommunen har forpligtet sig til løbende at inddrage foreningen i en 

høring, at gøre brug af denne rettighed og i konsekvens heraf sørge for at sende et svar. 

 

Hvad angår SIF og forholdene omkring den ”nye” tennishal langs Exnersvej, har borg-

mesteren til foreningens glæde taget hånd om sagen ved at videregive den til direktør 

Frank Andersen og give beboerne et løfte om at vende tilbage, når forvaltningen havde 

drøftet beboernes henvendelse. 

 

 

Ad 3: Regnskab, ST 
 

Det nyopsatte regnskab blev godkendt med få rettelser, og SD vil sørge for at sætte det op 

og printe det, så ST kan give det til revisorerne til underskrift. 

 

 
Ad 4: Gangbroen, FL/ST 
 
FL refererede fra mødet på Rådhuset.  

 
 
Ad 5: Dialogmøde med Park & Vej 
 
SD informerede om, at DONG har gennemført et pilotprojekt, som i princippet kan over-

flødiggøre den form for affaldsordning, som vi kender i dag, med brug af skraldespande, 

evt. flere, så første affaldssortering allerede foretages, før skraldet forlader ejendommen. 
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Den ny form bygger på en helt ny teknologi, hvor affald uanset art blandes sammen og via 

kemiske tilsætningsstoffer omdannes til biomasse. 

 

Herunder så vi på prisudviklingen for afhentning af dagrenovation, som set over en perio-

de på 5 år beklageligvis er steget ret så kraftigt. 

 

Øvrigt vil drøftelserne på nævnte møde blive gengivet i det mødereferat, som udarbejdes 

af forvaltningen og forelægges foreningen til videre foranstaltning med henblik på endelig 

godkendelse. 

 
 
Ad 6: Møde og generalforsamling i Fællesrådet 

 
Flg. forslag til Fællesrådsmødet: 

 

- Overholdelse af Kommuneplanen 

- Lange svartider fra Kommunen 

- Det stille forfald 

 

Bestyrelsen overvejer yderligere forslag før mødet. 

 

 

Ad 7: Vi skal finde en suppleant og en revisor 
 
ST havde et forslag til suppleant, som undersøges nærmere. 

 

Revisorposten vil blive lagt åbent til Generalforsamlingen, og i brevet til Generalforsam-

lingen vil vi opfordre en kandidat til at melde sig. 

 

 

Ad 8: Bump på Damgårdsvej 

 
SKGF vil holde sig neutral i spørgsmålet om vejbump, og som følge heraf fortælle med-

lemmer, der retter henvendelse til foreningen for at få informationer eller bistand vedr. 

etablering af vejbump, at de skal kontakte Park & Vej og på kommunens hjemmeside søge 

information om, hvem henvendelsen skal stiles til. 

 

 

Ad 7: Eventuelt 
 

Næste bestyrelsesmødes afholdes hos BS onsdag den 12.03.2014. 

 

 


