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Referat af bestyrelsesmøde nr. 64  
 
 
Dato: Onsdag den 08.10.2014, kl. 19.30 
 
Sted: Tove Forsberg, Dalsgaardsvej 8, 2930 Klampenborg 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 

 Steen Dawids, SD 
 Flemming Lund, FL 
 Tove Forsberg, TF 
 Birgitte Thygesen, BT 
 
Afbud:  Birgitte Saks, BS 
 Jeppe Stokholm, JS 
 
Referent: Tove Forsberg, TF 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 63 

2.  Orientering fra formanden, ST 

3.   Status på løbende sager, ST 

4.  Forberedelse af møde i Fællesrådet, ST 

5.  Status på hjemmesiden, TF og SD  

6.  Oplæg: Formål, politik og strategier, FL, ST 

7.  Revision af vedtægter, JS 

8.  Eventuelt  
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Ad 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr.  63 
 
Referat godkendt, uden yderligere bemærkninger. 
 
 
Ad 2 Orientering fra formanden 
 
ST's  ” lokalområde – vandring ” d. 06.10.14  med Ann- Katrine Karoff (C), der er medlem 
af kommunalbestyrelsen og Byplanudvalget forløb ovr alt forventning. Mange emner og 
spørgsmål, herunder en villa på Dalsgårdsvej nr. 1 som kommunalbestyrelsen har givet 
ejeren tilladelse til totalt at ændre villaens ydre fremtoning, dvs. ydermure, tag, vinduer, 
døre og bygningsændringer, ekstra vinduer og nagelfast terasse. ST benyttede også 
anledningen til at påpege eksempler på ringe vedligeholdelse af ”Den grønne profil”. 
 
Mødet mundende ud i en aftale om, at ST og Ann-Katrine Karoff – til gensidig hjælp og 
støtte - holder kontakten ved lige. 
 
Det blev besluttet at bede om aktindsigt for klasse 4 huset Dalsgaardsvej 1 for at se, 
hvordan sagen er behandlet. 
 
 
Ad 3:  Status på løbende sager, ST  
 
SIF-sagen  
Som bekendt har vi indsendt en klage til Natur- og Miljøklagenævnet, som er modtaget til 
behandling. Hvornår vi kan forvente en afgørelse i sagen vides ikke. 
 
Gangbroen  
BS har orienteret os om, at adv. Mikael Rosenmejer (MR) , der bor i bebyggelsen De 
Engelske Rækkehuse og så vidt vides er formand for bebyggelsens ejerforening har oplyst 
på et møde i generalforsamlingen, at sagen om gangbroen kommer for retten den 1 
december. MR har efter anmodning fået tilsendt en kopi af anklageskriftet mm og har vist 
os den venlighed at sende retsdokumenterne videre til ST. 
 

FL og ST vil overvære hovedbehandlingen, der finder sted d. 01.12.2014 kl. 9:30. 
 
Havnen  
MD var mandag den 6.10. til møde, hvor trafikken i Skovshoved var temaet. Den nye Park 
& Vej chef ledte mødet, og senere kom Mette Mie til. MD har sendt brev ang. sagen, og 
dette blev fremlagt på mødet mandag. De 2 Skovshoved grundejerforeninger er 
interesserede i havn/by projektet, men nervøse for Marken, som de helst ser uændret. De 
vil meget gerne have noget parkering på Strandvejen, men hverken Real-Dania eller 
borgmesteren vil betale for etablering af P-pladser. MD vil skrive et brev fra SKGF, hvor 
der foreslåes, at rundkørsler etableres som et minimum, hvis havn/by projektet ellers ikke 
gennemføres, og i forbindelse med det, kunne P-pladser evt. etableres. 
 
Miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken  
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Der sker ikke rigtig noget, og BT vil skrive et brev til Kommunen og bede om status på 
sagen. 
 
 
 
 
 
 
FL ønsker en drøftelse af SKGF’s  principielle holdning/politik i relation til sager, som 
varetages af SKGF. FL stillede som forslag, at vi på den kommende generalforsamlingen 
beder vores medlemmer om at tilkendegive, hvilken holdning de har til de konkrete sager, 
som SKGF tager sig af på medlemmernes vegne. Derudover  foreslog FL at vi beder 
medlemmerne om at komme med forslag til, hvordan SKGF efter deres mening varetager 
medlemmernes  interesser bedt muligt. 
 
ST oplyste, at vi for nogle år siden benyttede os af generalforsamlingen til at bede 
medlemmerne om at udfylde et lille spørgeskema ( 3 spørgsmål). De svar vi fik viste, at 
bestyrelsen i sit arbejde lå på linje med medlemmernes (det overvejende flertals) ønsker. 
 
 
 
Ad 4: Forberedelse af møde i Fællesrådet d. 28 okto ber 2014 , ST 
 
ST og BS deltager i mødet. På dagsordenen vil vi igen bede om at få punktet Det 
Stille Forfald med. Plus et punkt om Kommunens grønne profil.  
 

Bestyrelsen tog endnu en drøftelse af spørgsmålet om opsættelse af lade-standere 
til el-biler. Konklusionen blev, at det i alt væsentligt er et privat anliggende, som 
SKGF ikke skal blande sig i. 
 

Til det medlem, der rejste sagen for godt en måned siden, vil ST derfor skrive et 
brev, hvor vi orienterer medlemmet om, at bestyrelsen efter nærmere drøftelser har 
besluttet ikke at gå videre med sagen. 
 
 
Ad 5: Status på hjemmesiden, TF og SD  
Mange forslag blev diskuteret lige fra at beholde hjemmesiden, som den er, til at få en on-
line hjemmeside, måske en multiplatform. Evt. skal der ekstern ekspert på, så 
hjemmesiden bliver mere brugbar. En site-map blev også foreslået. 
 
Som en start introduceres TF til opdatering af den nuværende hjemmeside, og herefter 
tages stilling til hvordan fremtiden for hjemmesiden skal være. 
 
 
Ad 6: Oplæg: Formål, politik og strategier, FL, ST  
Der var ikke tid til at gå i dybden med dette, men alle er velkomne til at skrive 
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kommentarer til oplægget. 
 
De spørgsmål der blev drøftet under punkt 5 og 6 er uddybet i Bilag 1, som udgør en del 
af dette referat. 
 
Ad 7: Revision af vedtægter, JS  
JS var forhindret i at deltage i mødet, derfor tages dette op på næste møde. 
 
Ad 8. Eventuelt  
ST har talt med Tjelle, som har indvilliget i at være dirigent på næste generalforsamling. 
 
Det aftaltes, at bestyrelsesmøderne fra og med november starter kl. 19:00, for at få tid 
nok til at komme igennem stoffet. Jeppe, der deltager som suppleant, er velkommen til at 
vente, så han først støder til kl 19:30. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes  onsdag den 12. november kl. 19:30  hos BT. 
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Bilag 1  

Hjemmesiden  - Formanden bekender sig til devisen ”keep it simple”  

Hjemmesiden som forum for løbende ”konversationer”  om sager mm  

Fordi det har udviklet sig sådan, at vi snarere end at tale,  skriver sammen , hvilket jeg 
personligt oplever som et  tab, men sådan er det, vil det  være til stor hjælp at kunne skrive 
sammen i et lukket forum.  

Personligt synes jeg,  det er ligegyldigt om dette forum, udgør en del af/ er forbundet med  
hjemmesiden eller slet ikke vedrører denne. 

(Jeg forstår på Steen at fx Drop Box ikke egner sig til at blive lagt på en hjemmeside). 

 

Forudsat bestyrelsen synes det er en god ide, kan vi indtil vi finder på noget bedre lave 
skabe et forum på følgende måde:  

• vi opretter alle sammen en google konto,  

• Hvis du ikke har én google konto vil jeg foreslå at du opretter en google konto ved 
at bruge din personlige email konto. 

• Når du har en google konto, har du adgang til google docs. 

• Google docs er en on-line kontorpakke, der indeholder et skriveprogram, som kan 
bruges af alle kontohavere, endog på sammen tid. 

• Inde i google drevet kan oprettes fælles mapper 

• Pladsen er i princippet ubegrænset 

• Og filerne kan til enhver tid linkes til udgivelse. 

 

Steens hjemmeside som den ser ud i dag  

Personligt synes jeg,  at den hjemmeside, Steen har lavet og det Steen har sørget 
for at lægge på hjemmesiden  i princippet afspejler alt hvad vi har brug for. 

Dog forekommer det hensigtsmæssigt at udvide hjemmesiden med et arkiv.  

Det centrale er spørgsmålet om tilgængelighed. 
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Jeg er sikker på,  at der findes en "hjemmesidekonstruktør", som kan flytte det store og 
smukke arbejde, som Steen har lavet over i en ny tilgængelig ramme, hvor tilgængelig står 
for,  at  Tove og alle vi andre, uden først at være tvunget til at tage noget, der ligner et 
kursus, kan finde ud af at logge os på, lægge en side ind, (dvs. også fylde arkivet op)  
fjerne en side og redigere tekst, der allerede ligger på siden. 

 

Birgitte T's frygt for fejl der mangedobles, så snart man giver alle bestyrelsesmedlemmer 
lov til at ”boltre sig”  på hjemmesiden  deler jeg ikke. Det skyldes, at SKGF er en privat 
forening, i modsætning til en offentlig eller kommercielt drevet organisation, uden pligt til at 
offentliggøre noget som helst. Så hvad betyder fejl hist og pist. For mig at se, ingen ting, 
for fejl kan rettes, så snart de opdages og derfor behøver fejl ikke give søvnløse nætter, 
med mindre man uforvarende er kommer til at slette en hel masse, som det kan tage timer 
at få lagt på igen.  

Og så er der pengene !  

Som frivillig forening er vi ikke sikret en årlig indtægt af en bestemt størrelse. 

Derfor skal vi holde os for øje,  at de  faste årlige udgifter ikke overstiger det beløb, som 
må påregnes at modsvare den forventede årlige indtægt, fx de næste 3 år,. 

I budgettet for 2014 er forventede udgifter sat til 112.400 kr. og dermed et realiseret 
underskud på 8.900 kr. Det gjorde ikke noget, fordi vi budgetterede med en formue på 
177.756 kr. 

I 2014 budgettet er der ikke taget højde for betaling af Malene , der har et estimeret 
tidsforburg på 100 timer. Hendes forventning mht honrar er 200 kr. pr. time. 

Nu taler vi om etablering af ny tilgængelig hjemmeside, som skal betales ved at trække på 
formue. 

Vi taler også om at finde en person (studerende) , som imod betaling vil påtage sig hvervet 
som web-master. 
 

Spørgsmålet er om vi har råd til begge dele,  når foreningen, som bekendt , til enhver tid 
bør have en formue, der er stor nok til at lukke foreningen ned, skulle dette (nogensinde) 
blive aktuelt. 
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Flemmings Oplæg til Formål, politik og strategier   

På bestyrelsesmødet d. 08.10.14, hvor Flemming præsenterede sit Oplæg til Formål, 
politik og strategier vedtog vi at arbejde videre med Oplægget , men fik ikke taget stilling 
til, hvordan arbejdet skulle tilrettelægges. 

Med det formål at sikre, at de  løbende sager – i en tid hvor vi alle har nok op at gøre og 
de fleste er bundet af lønnet arbejde – foreslår jeg, at Oplægget i første omgang 
behandles i en 3-personers arbejdsgruppe, med FL som formand.  Jeg antager at SD og 
BS gerne vil med i arbejdsgruppen, fordi de allerede har vist interesse for Oplægget ved at 
komme med skriftlige kommentarer.  

Hvad angår mig selv, forholder det sig sådan, at Oplæggets omfang og detaljeringsgrad 
har givet mig kolde fødder.  Jeg har det ok med en liste vedr. overordnede principper og 
retningslinjer, forudsat den kan rummes på max en A4 side.  OBS! Den gennemsnitlige 
årlige ”forretningsvolumen” udgør max 10 løbende sager, heraf flere gengangere og max 5  
direkte henvendelser fra medlemmer. 

Jeg vover den påstand, at bestyrelsesmedlemmerne i min tid som formand har 
demonstreret at de – til gavn for foreningen - er gode til at bruge deres intuition og sunde 
fornuft, og sikre en god og konstruktiv kontakt med borgmesteren og hans embedsmænd.  

15 års arbejde som professionel lobbyist i Danmark og EU lærte mig, at kombinationen af 
solid forberedelse, en pragmatisk tilgang og træning i at udtænke kompromisser giver de 
bedste resultater. Mine betænkeligheder går på,  at vi risikerer at tabe mere end vi vinder, 
ved at underkaste os selv et katalog af principper og regler. 

 
 


