
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 62 
 
Dato: Tirsdag den 27.05.2014, kl. 19.30 
 
Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 
 Birgitte Thygesen, BT 
 Birgitte Saks, BS 
 Tove Forsberg, TF 
 Flemming Lund, FL 
 
Suppleant:  Jeppe Stokholm, JS 
 
Afbud:  Steen Dawids 
 
Referent: Tove Forsberg, TF 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. En skål for vore nye medlemmer Flemming og Jeppe – efterfulgt af nyt fra for-

manden 
2.  Evaluering af generalforsamlingen 
3.  Godkendelse af Generalforsamlingsreferatet 
4.  Referat af møde mellem borgmesteren, hans embedsmænd og de 6 store grund-

ejerforeninger 
Er der kommet noget ud af FL's henvendelse af 24.04.2014 til Hans Toft med an-
modning om et møde? 

5.  Nyt? om indkaldelse til møde vedr. miljøgodkendelse omfattende P-pladsen 
6.  Hvordan forløb demonstrationen af Yamaha på Bakkens p-plads, BT 
7.  Overdragelse af hvervet som kasserer til BS, hvor langt er vi kommet? BS 
8.  Eventuelt 
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Ad 1: En skål for vore nye medlemmer Flemming og Jeppe – efterfulgt af nyt fra for-

manden 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 61 blev godkendt, efter at vore nye medlemmer Flemming 
og Jeppe blev budt velkommen i bestyrelsen. 
 
ST informerede om flg.: 
 
Et medlem ved navn Peer Kølendorf har både mundtligt på generalforsamlingen og efter-
følgende i en mail tilbudt at stille sin firma frankeringsmaskine til foreningens rådighed, så 
vi til næste år kan spare godt 3 kr. i porto (forudsat prisen ikke er steget yderligere) pr. 
brev. Det må man sige er et flot tilbud, som ST naturligvis har kvitteret for med en tak på 
foreningens vegne. 
 
JS er allerede kommet med et tilbud om hjælp til en tiltrængt revision af vore vedtægter, 
som alle i bestyrelsen synes er en rigtig god idé inden næste generalforsamling, hvor de 
skal godkendes. JS kommer med udkast. 
 
ST har talt med nogle af vore medlemmer på Exnersvej, fordi de ikke mener, at kommu-
nen overholder de aftaler, der blev indgået i forbindelse med opførelsen af SIF's nye ten-
nishal. Dels er beplantningen for ”tynd”, dels er man kede af, at SIF hænger reklameban-
nere op på trådhegnet ud til Exnersvej, som uretmæssigt får lov at hænge i ugevis. De util-
fredse beboere har anmodet Hans Toft om et møde, men så vidt ST ved, er der ikke sket 
noget endnu. 
 
ST har sagt til beboerne, at de kan regne med SKGF's deltagelse, når og hvis der bliver et 
møde. 
 
Ren By 2014 i uge 17 gik ikke efter planen, og vi vil tage emnet op på næste fællesråds-
møde. 
 
 
Ad 2: Evaluering af generalforsamlingen 
 
Alle synes generalforsamlingen gik godt og var enige om til næste år også at sætte tid af, 
så den livlige dialog, der kom i gang efter beretningens aflæggelse, kan gentages. Det 
blev foreslået også at foranledige nt mere reguleret spørgetid til at stille borgmesteren 
spørgsmål fra salen. 
 
Efter aftale med Iben afholdes SKGF's generalforsamling den 21.04.2015. 
 
 
Ad 3: Godkendelse af Generalforsamlingsreferatet 
 
Referatet blev godkendt og vil blive lagt på hjemmesiden. 
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Ad 4: Referat af møde mellem borgmesteren, hans embedsmænd og de 6 store 

grundejerforeninger 
Er der kommet noget ud af FL's henvendelse af 24.04.2014 til Hans Toft med 
anmodning om et møde? 

 
FL informerede om, at den grønne strukturplan ikke hænger sammen, da der mangler 
politikker på området. Referatet for mødet indeholder dog FL's og SKGF's synspunkter om 
bl.a. genplantning af træer, fældning af træer osv. Det blev besluttet at fastholde 
borgmesteren på sine løfter og give borgerne info om f.eks. trælaug. 
 
Næste møde er fastsat til 26.11.2014. 
 
Da det er vigtigt med gode input til fællesrådsmøderne, vil vi bestræbe os på i fremtiden at 
komme med forslag. 
 
 
Ad 5: Nyt? om indkaldelse til møde vedr. miljøgodkendelse omfattende P-pladsen 
 
Alle fra Nævnet var mødt op til diskussionen i dette første møde medio maj om processen 
ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen. Denne skal færdiggøres inden 2 år. Der skal  
laves grundlag for måleprogram, og der indkaldes til nyt møde snarligt. 
 
Bakken skal betale for godkendelsen og skal også sende info til kommunen om miljøgod-
kendelsen. 
 
 
Ad 6: Hvordan forløb demonstrationen af Yamaha på Bakkens p-plads, BT 
 
Planchefen i kommunen vil tage stilling til andre arrangementer på P-pladsen, da det ikke 
virker rimeligt at åbne op for sådanne, der giver yderligere støjproblemer for de omkring 
boende. 
 
 
Ad 7: Overdragelse af hvervet som kasserer til BS, hvor langt er vi kommet? BS 
 
BS orienterede bestyrelsen om de krav med hensyn til underskrifter og andre formalia, der 
skal opfyldes i forbindelse med hendes overtagelse af posten som kasserer for SKGF. 
 
Alt skulle være på plads i næste uge, og alle i bestyrelsen blev bedt om at sende en mail til 
BS med oplysning om deres kontonr. til brug ved overførsel af det faste tilskud på 400,- kr. 
for afholdelse af  bestyrelsesmøde, skattefri godtgørelse mm. 
 
 
Ad 8: Eventuelt 
 
Bestyrelsesmøderne for næste år blev aftalt til at ligge 2. onsdag hver måned fra august 
2014 til marts 2015. Mødetidspunktet blev fastsat til 19:30. 
 


