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Referat af  bestyrelsesmøde nr. 63 
 
Dato: Onsdag d. 10.09.2014  
Sted: F. Lund, Emiliekildevej 13D, 2930 Klampenborg 

 
Klokkeslæt: 19:30 

 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 
 Steen Dawids, SD 
 Birgitte Saks, BS 

Tove Forsberg, TF 
Flemming Lund, FL 

  
  
  
Suppleant: Jeppe Stokholm 
Ekstern konsulent  Ikke indkaldt  
  
  
Afbud Birgitte Thygesen og Birgitte Saks 
  
  
Dagsorden:   
  1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 62 

  2. Orientering fra formanden, ST 
3. Fordelingen af opgaver og sager, herunder vedligeholdelse af 

hjemmesiden, ST og SD 
4. Regnskab og bank, ST 

  5. Revision af vedtægter , JS 
6. Indbydelse til fællesmøde i Skovshoved, ST  

  7. SIF dispensation fra lokalplan nr. 327,  ST 

  8. Lokalplaner , dispensationer, mm ST 
9. Miljøgodkendelse til modtageanlæg for jord og havnesediment, ST 
10.  Eventuelt (under dette punkt drøftedes kommunens spildevand-

plan) 
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Ad 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 62 
Referat godkendt, uden yderligere bemærkninger. 
 
Ad 2 Orientering fra formanden 
 
Bestyrelsen har fået ny næstformand 
 
På grund af en stor arbejdsbyrde som hospitalslæge og forsker har Steen Dawids 
besluttet at trække sig fra posten som næstformand, men er indtil videre indstillet på 
at varetage hvervet som web-master. Idet bestyrelsen konstituerer sig efter afslutnin-
gen af den årlige generalforsamling, og således selv træffer afgørelse om fordelingen 
af poster – dog undtaget formandsposten, idet formanden, jf. foreningens vedtægter,  
vælges af generalforsamlingen  - har bestyrelsen taget SDs ønske til efterretning og 
med glæde accepteret Flemming Lunds tilbud om at overtage posten som næstfor-
mand. 
 
 
El biler og opladere 
 
En beboer i De Engelske Rækkehuse har gjort os opmærksom på, at Gentofte borgere, 
med elbiler  er afskåret fra at oplade deres biler om natten, medmindre de er så 
heldige at have en privat p-plads, hvor der kan opsættes en lader. 
 
Men henvisning hertil anmoder den pågældende foreningen om, at rejse spørgsmålet 
over for kommunen, med den begrundelse at SKGFs antagelig har bedre chancer for at 
trænge igennem i en sag,  som den foreliggende. 
 
På baggrund heraf har Bestyrelsen besluttet til en begyndelse at sætte spørgsmålet på 
dagsordenen for det kommende møde i fællesrådet, d. 28.10.14. 
 
Endvidere har man aftalt,  at ST meddeler den pågældende beboer, at bestyrelsen har 
besluttet at rejse spørgsmålet i Fællesrådet og arbejde for, at Fællesrådet sætter 
spørgsmålet på dagsordenen for det halvårlige Borgmestermøde d. 26.11. 2014. 
 
Ad 3:  Fordelingen af opgaver og sager, herunder vedligeholdelse af  SKGFs 
Hjemmeside. 
 
Hjemmesiden  
 
En forening som SKGF står og falder på, om der er folk i lokalområdet, der har lyst til 
at gøre et stykke frivilligt arbejde. Nogle bestyrelsesmedlemmer lader sig vælge år 
efter år, mens andre trækker sig , når der er gået et stykke tid ,  typisk 3- 5 år.  
For ikke at havne i en situation, hvor bestyrelsen risikerer at står på bar bund, når et 
bestyrelsesmedlem ønsker at trække sig fra hvervet eller , som det mindre,  begrænse 
sin arbejdsindsats, er bestyrelsen løbende opmærksom på nødvendigheden af at sikre  
back-up. 
 
På baggrund heraf, har foreningens web-master SD, på formandens foranledning, 
demonstreret strukturen af foreningens hjemmeside for bestyrelsen, og fortalt om det 



program – WYSIWYG ver.8.2 (navnet er et acronym for ”What You See Is What You 
Get”) – som hjemmesiden er bygget med. 
 
Som et led i bestræbelserne på at sikre back-up, har bestyrelsen taget det første  
skridt, idet TF, der fungerer som bestyrelsens sekretær og bl.a. deltager i udarbejdel-
sen af bestyrelsesreferaterne, har erklæret sig parat til at prøve,  hun, med starthjælp 
af SD,  kan lægge de godkendte mødereferater op på hjemmesiden. 
 
 
Fordeling af sager og opgaver 
 
I efteråret 2009 indførstes en praksis, der går ud på at bestyrelsen fordeler opgaver 
og sager imellem sig, således at hver medlem i princippet har ansvaret for en eller 
flere opgaver/sager. Med ansvaret fulgte en pligt til løbende information af bestyrelsen 
og udarbejdelse af en summarisk redegørelse for sagens forløb, herunder løbende 
opdatering på hjemmesiden.  
 
På hjemmesiden kan man derfor finde alle de sager SKGF har behandlet siden 2009 
(mindre sager dog undtaget) under fanebladene løbende og afsluttede sager. Til glæde 
for medlemmer, der søger mere information, vil man under hver sag gå over til at 
oplyse navnet på den sagsansvarlige. 
 
 
”DROP BOX” 
 
Det blev aftalt at oprette en såkaldt ”drop-box” på hjemmesiden, som har til formål at 
gøre det muligt for bestyrelsen – og kun bestyrelsen – at finde historikken om diverse 
sager, og derudover at bruge ”drop-boxen ” til opbevaring af dokumenter og andet 
materiale til senere opfølgning.  
 
 
Ad 4: Regnskab og bank, ST 
 
Alt er omsider godkendt og på plads.  
 
 
Ad 5: Revision af vedtægter, JS 
 
Vedtægterne er under udarbejdelse, og at han snarest muligt vil rundsende et rå-
udkast, til drøftelse på det næste bestyrelsesmøde i oktober. 
 
Ad 6: Indbydelse til fællesmøde i Skovshoved by, ST 
 
SKGF har været repræsenteret på disse møder i 4 år, selvom de primært behandler 
emner, som ligger uden for SKGF’s kompetenceområde. I år fik vi lovning på, at man 
også skulle snakke om Kystvejen (som ligger inden for vort lokalområde) men som 
beklageligvis blev det ikke til noget. 
Det vigtigste resultat af mødet, til glæde for alle borgere, der færdes i området, var et 
tilsagn fra Park og Vej, om at forsyne ”halvøerne ” med ny beplantning. Som det vil 
være bekendt blev ”halvøerne” i sin tid anlagt med det formål at tvinge den 



gennemkørende trafik ned i fart. Med tiden er ”halvø” for ”halvø” imidlertid bukket 
under for en kombination af dårlige vækstbetingelser og vedligeholdelse, hvorfor 
tilsagnet om ny beplantning er en landevinding af de store!  
 
  
Ad 7: SIF dispensation fra lokalplan nr. 327, ST 
 
I 2010 vedtog kommunalbestyrelsen et forslag til lokalplan nr. 327, der gjorde det 
muligt på SIF's område ud mod Exnersvej, at opføre en 11 m høj multi-hal med 
samme arkitektoniske udtryk, som de to eksisterende – men ikke så høje - haller. 
Sagen er omtalt under menupunktet ”afsluttede sager”, hvor den beskrives som et 
godt eksempel på, hvordan et positivt samarbejde mellem beboere med SKGF på den 
ene side og kommunen på den anden side kan finde en løsning til begges tilfredshed.  
 
Løsningen gik bl.a. ud på, udtrykkeligt at fastslå i  lokalplanen, at indkørslen til SIF's 
område skal bibeholdes med den nuværende beliggenhed på Krøyersvej og at 
ekstra  p-pladser skal etableres på SIF's egen grund.  
 
I dag står beboerne i den kedelige situation, at SIF – uanset lokalplanens klare 
regler – har indhentet en dispensation hos kommunen, der uden forudgående 
høring af beboerne, som har gjort det muligt for SIF at lave en ny indgang fra 
Exnersvej, som straks fra indvielsen har generet mere trafik og øget antallet af 
parkerede biler. 
  
Idet beboerne og SKGF forgæves har forsøgt at få borgmesteren og kommunen i 
tale, er der for nylig indsendt en klage over dispensationen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som p.t. venter på at blive realitetsbehandlet.  
 
I klageskriftet anføres, at kommunen i strid mod bestemmelserne i lokalplan 327, 
uden forudgående høring af beboerne har meddelt SIF dispensation til at etablere 
en ny indgang fra Exnersvej, ved at nedlægge en smal gå- og cykelsti, der leder 
hen til indgangen på Krøyersvej  – for i stedet at åbne ( i realiteten at fjerne) lågerne 
foran brandindgangen på Exnersvej og i kraft heraf etablere en helt ny og langt 
bredere indgang direkte til SIF hallerne. 
 
Kommunens kommentar til klagen er kort og godt, at man har vurderet, ” at 
flytningen af stien ikke vil genere øget trafik på Exnersvej, hvorfor dispesation fra 
lokalplanen er meddelt som ansøgt”.  
 
 
 
Ad 8: ” Struktur på tilværelsen”: Huse der ombygges til ukendelighed samt 
vedligeholdelse af det offentlige rum, ST 
 
 

1. Bestyrelsen har drøftet behovet for at gøre hjemmesiden mere struktureret, jf.  
bl.a. forslaget om en ”drop-box”. 

 
2. Der er enighed om, at den direkte kommunikation mellem foreningen og 

medlemmerne er yderst begrænset og at der er behov for at tænke nyt, når det 



drejer sig om at få udbredt kendskabet til foreningens eksistens og arbejde.  
 

3. Bestyrelsen ser gerne at vore indsatsområder synliggøres og udvides samt 
understøttes af paradigmaer, der skal sikre en ensartet og mere effektiv 
sagsbehandling. Hvad angår det sidste har FL påtaget sig at udarbejde et 
oplæg, der vil blive forelagt på bestyrelsesmødet i oktober. 

 
Ad 9. Miljøgodkendelse til modtageanlæg for jord og havnesediment, ST 
 
SD har sat sig ind i sagen, og vi ser ingen grund til, at SKGF protesterer. 
 
 
Ad 10. Eventuelt 
 
Kommunens spildevandsplan tages ad notam, og giver således ikke anledning til 
reaktion fra SKGFs side. Dog vil SD efter at have gennemlæst planen lave et oplæg 
om, hvad den indebærer for vort område og lægge dette på hjemmesiden. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 8. oktober hos TF. 
 
 
 


