
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 61 
 
Dato: Onsdag den 12.03.2014, kl. 19.30 
 
Sted: Birgitte Saks, Vitus Berings Allé 6, 2930 Klampenborg 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 
 Birgitte Saks, BS 
 Birgitte Thygesen, BT 
 Charlotte Mollerup, CM 
 
Afbud:  Steen Dawids, SD  

 Carsten Meyer, CM  
 Tove Forsberg, TF 
 
Gæster: Flemming Lund, FL 
 
Ekstern Konsulent:  Malene Djursaa, MD 
 
Referent: Susanne Thorkilsen, ST 
 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 60 

2. Nyt fra næstformanden 

3.        Fællesrådet møde + generalforsamling, ST 

4.        Referat af møde i Grønt Råd, ST 

5.        Dialogmøde med Park & Vej, ST/FL 

6.        Ren by i uge 17, ST   

7.        Dyrehavsbakken, støjrapport mm, BT 

8.        Generalforsamlingen 

9.        Eventuelt    
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Ad 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 60 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 60 blev godkendt. 
 
 
Ad 2: Nyt fra næstformanden 
 
Peter Wilhardt har sendt et brev til Plan og Byg, som drejer sig om det ansøgte byggeri på 
Strandvejen 306. I brevet tager PW til efterretning, at det ansøgte ”umiddelbart opfylder 
byggerettens og lokalplanens bestemmelser. Bestyrelsen betragter hermed sagen som 
afsluttet fra foreningens side. 
 
 
Ad 3: Fællesrådet møde + generalforsamling, ST 
 
Der er indkaldt til bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fællesrådet den 27.3.2014. 
 
Formanden noterede, at det ikke var muligt at sende en repræsentant, endsige flere, den 
pågældende dag. 
 
Formanden har efterfølgende under en telefonsamtale med Fællesrådets formand bekla-
get, at vi ikke ser os i stand til at sende en repræsentant til bestyrelsesmødet/general-
forsamlingen. Endvidere har vi oplyst, at vi har følgende forslag til borgmestermødet: 
 

- Borgerne har behov for at kunne orientere sig om kommunens træpolitik og ser 
gerne, at den kan læses på hjemmesiden. 

- Lange svartider fra kommunen. 
- ”Det stille forfald” 

 
 
Ad 4: Referat af møde i Grønt Råd, ST 
 
Det grønne Råd er et rådgivende forum for Gentofte Kommune i generelle og principielle 
spørgsmål, der traditionelt hører unde plan-, natur- og miljøområdet. 
 
Yderligere informationer om Rådet og dets virke findes på kommunens hjemmeside. 
 
Ifølge nettet har de fleste kommuner et såkaldt ”Grønt Råd”. 
 
SKGF er repræsenteret i Grønt Råd ved formanden for Fællesrådet. 
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Ad 5: Dialogmøde med Park & Vej, ST/FL 
 

Formanden ledsaget af FL har deltaget i det årlige dialogmøde den 30.1.2014 og modtaget 
et referat. Bestyrelsen har godkendt referatet, der kan læses ved at gå ind på foreningens 
hjemmeside under punktet ”Dialog med kommunen”/Dialogmøder Park & Vej 30.1.2014. 
 
 
Ad 6: Ren by i uge 17, ST   
 
SKGF har modtaget en opfordring til at deltage i projektet ”Ren by 2014”, som 
gennemføres i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Der var enighed om, at SKGF skulle bakke op om projektet og informere vore medlemmer 
herom. Hvordan man bedst muligt kunne løse sidstnævnte opgave, ville formanden drøfte 
med kommunen.  
Formanden har efterfølgende lagt en plan i samarbejde med kommunen, som (nogle af) 
vore medlemmer forhåbentlig vil blive orienteret om via vores hjemmeside, under punktet 
opslagstavle.  
 
 
Ad 7: Dyrehavsbakken, støjrapport mm, BT 
 
Formanden oplyste, at Dyrehavsbakkens rådgiver har udarbejdet en rapport vedr. 
støjbelastningen i sæsonen 2013 fra forlystelsesdelen af A/S Dyrehavsbakken og oplyste, 
at GK stillede sig ret så kritisk til denne. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har omsider truffet afgørelse i klagesagen om Lyngby – 
Taarbæk kommunes miljøgodkendelse til virksomheden A/S Dyrehavsbakken 
(forlystelsesdelen). Idet bestyrelsen først havde modtaget kopi af afgørelsen samme dag 
om mødet fandt sted, besluttede man at udskyde sagen til næste bestyrelsesmøde. 
 
 
 Ad 8: Generalforsamlingen 
 
Bestyrelsen gennemgik listen over opgaver, som hører med til tilrettelæggelse og afvikling 
af den forestående generalforsamling. 
 
 
Ad 9: Eventuelt 
 
CM har anmodet om at få optaget følgende indlæg under punktet eventuelt: 
 



"Regnskabet er godkendt af bestyrelsen ved møde 60.  Kasseren underskriver regnskabet 
efter at det er godkendt af revisorerne, idet hun kan indestår for de indtægter der er 
modtaget i 2013 og de udgifter der er afholdt. Kasseren udtræder af bestyrelsen ved 
generalforsamlingen i 2014. 
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"Regnskabet er godkendt af bestyrelsen ved møde 60.  Kasseren underskriver regnskabet 
efter at det er godkendt af revisorerne, idet hun kan indestår for de indtægter der er 
modtaget i 2013 og de udgifter der er afholdt. Kasseren udtræder af bestyrelsen ved 
generalforsamlingen i 2014. 
 
Kasseren påpeger at skattefri godtgørelse hidtil har været udbetalt til bestyrelsens 
medlemmer umiddelbart før generalforsamlingen, dækkende de forløbne 12 måneder (fra 
generalforsamling til generalforsamling) og bogført det år de er udbetalt.  Af 
regnskabsaflæggelsen for 2013 fremgår at man fra 2014 ønsker at beløbet dækker 
kalenderåret og udbetales ved kalenderårets afslutning. 
 
Det fremgår af regnskabet at man planlægger at udbetale det hidtidige honorar 
umiddelbart før generalforsamlingen 2014 (anført som gæld i 2013 regnskabet) og derefter 
honorar for kalenderåret ved udgangen af 2014 jvf. budget for 2014. 
 
Dette indebærer at de bestyrelsesmedlemmer, som fortsætter efter generalforsamlingen 
2014, får dobbelt honorar for 1/3 af 2014. Kasseren er ikke enig heri da beløbet dækkende 
2014 derved overstiger grænsen for skattefri godtgørelse per medlem.   
 
Charlotte L. Mollerup ” 
 
 
Indlægget er ikke behandlet eller godkendt af bestyrelsen. 
 
 


