
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 65 
 
 
Dato: Onsdag den 12.11.2014, kl. 19.00 
 
Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 

 Steen Dawids, SD 
 Flemming Lund, FL 
 Birgitte Saks, BS 
 Tove Forsberg, TF 
 
Afbud:  Birgitte Thygesen, BT 
 Jeppe Stokholm, JS 
 
Referent: Tove Forsberg, TF 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 64 

2.  Orientering fra formanden, ST 

3.  Status på løbende sager, ST 

4.  Møde i Fællesrådet, ST 

5.  Status på hjemmesiden, TF og SD 

6. Ny sager, ST 

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

8.  Revision af vedtægter, JS 

9. Eventuelt  
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Ad 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 64 
 
Referat godkendt, uden yderligere bemærkninger. 
 
 
Ad 2 Orientering fra formanden 
 
1. Plan og Byg har bedt os om at meddele til hvem, digital post, fx forslag til lokalplaner, 

skal sendes i fremtiden. Posten kan sendes til foreningens adresse via cvr. nr. eller for-

mandens personlige adresse via cpr nr. Andre grundejerforeninger har bedt om at få 

posten sendt til såvel foreningens som formandens digitale postkasse. Bestyrelsen be-

sluttede, at vi gør det samme. (Dette er meddelt GK ved mail af 19.11.2014). 

 

2) Julefrokosten afholdes hos BS onsdag den 10.12. kl. 18.30 – revisorerne inviteres til kl. 

19.30, og der bliver bestilt mad udefra. BS og ST finder ud af, hvor maden skal købes. 

 

Vedr. godtgørelser, se vedhæftede notat. 

 
 
Ad 3 Status på løbende sager, ST 
 
SIF-sagen  

ST har efter mødet modtaget Natur og Miljøklagenævnets afgørelse i sagen. Nævnet giver 

SKGF delvis medhold i klagen. Afgørelsen sendes til alle medlemmer. 

 

Gangbroen 

Mikael Rosenmejer (MR) har været så venlig at sende os sagens dokumenter, som ST har 

læst igennem. Af stævningen kan ses, at der i årenes løb er sket meget i denne sag, som 

SKGF – eller andre borgere for den sags skyld – aldrig har fået en orientering om. 

Banedanmark har afgivet svarskrift med påstand om frifindelse under henvisning til, at kra-

vet er forældet og anmodet om, at spørgsmålet om forældelse udskilles til særskilt be-

handling. GK’s advokat har behandlet dette spørgsmål i et svarskrift, hvor man begrunder, 

hvorfor Banedanmarks anmodning ikke bør imødekommes. 

ST har ved telefonisk henvendelse til Københavns byret fået oplyst, at retten efter et tele-

fonmøde med begge parter har besluttet at behandle sagen i sin helhed. 

Hovedforhandling finder sted den 01.12.2014 kl. 9:30. 

Det er muligt, at Banedanmarks advokat på baggrund af ovenstående har indsendt et sup-

plerende svarskift vedr. sagens materielle forhold. Om Mikael Rosenmejer i bekræftende 

fald må formodes at være i besiddelse af en kopi af dette svarskrift, ved ST ikke. 

 

Miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken 

Der er udført støjmålinger – uden vor medvirken – og konsulentfirmaet vil gennemgå måle-

metoder og resultater på et møde den 26.11. kl. 15-16, hvor BT og FL deltager. 
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GK’s Affaldsplan 2014-2024 

Der har været borgermøde om affaldsplanen den 23.10.2014. - planen kan hentes på 

kommunens hjemmeside - hvor FL deltog. Ifølge FL bidrog borgermødet ikke med oplys-

ninger, som ikke stod i Affaldsplanen allerede. 

 

Formanden fandt anledning til kort at fremhæve nedenstående positive tiltag: 

• GK har planer om også at indføre indsamling af metal og plast for villaer og 

rækkehuse (2015) 

• Udarbejdelse af informationsmateriale om hjemmekompostering (2014-15) 

• Analyse af ordningen med miljøbokse (2015) 

• Udvikling af projekt genbrug (2014-2018) 

• Etablering og støtte af byttemarkeder i GK (2015-16) 

• Vejledning til nytilflytttere om bygge- og anlægsaffald  

• Generelt at udvikle borgerinddragelse, aktivt medborgerskab og partnerskaber, som 

  kan benyttes i forbindelse med kommunens tiltag på affaldsområdet  

Alt i alt synes affaldsplanen at indeholde meget godt og nyt og ikke noget umiddelbart ne-

gativt. 

 

Dialogmøde med Park og Vej 

Der skal være dialogmøde den 22.1.2015, hvor ST og FL deltager, og hvor vi modsat tidli-

gere år, hvor vi har stillet en række enkeltstående spørgsmål, vil forelægge et diskussions-

oplæg om ”Det stille forfald”. FL har påtaget sig at udarbejde dette oplæg. 

(ST har ved mail af 19.11.2014 takket for invitationen og meddelt, at FL og ST deltager i 

mødet). 

 

Referater af bestyrelsesmøder 

Det blev besluttet så snart som muligt at indføre, at bestyrelsesmødereferater lægges i et 

internt lukket link. SD ser på mulighederne. 

 

Hverveannonce 

Det blev diskuteret at indrykke en ½-sides annonce i Villabyerne for at hverve nye med-

lemmer. Den skal i givet fald indrykkes i god tid før generalforsamlingen, og evt. vil vi finde 

en ejendomsmægler som sponsor. 

 

 

Ad 4 Møde i Fællesrådet, ST 
 
Mødereferat er udsendt med mail af 31.10.2014. 

ST og BS deltog i mødet. Som det fremgår af referatet, var de øvrige grundejerforeninger 

ikke interesserede i at støtte vort forslag om at tage ”Det stille forfald” med som et punkt på 

dagsordenen for det kommende borgmestermøde. SKGF havde i forvejen sendt et notat til 

samtlige mødedeltagere, men ST og BS tror ikke, at der var en eneste, der havde læst det! 

Det blev antydet, at vi nok er lidt sarte/krævende, når det drejer sig om den løbende 

vedligeholdelse.  

Til gengæld var det enighed om at tage retssagen om gangbroen med som et dags-

ordenspunkt. 

FL havde inden mødet rundsendt en mail, hvor han beklager sig over, hvad han kalder 

Fællesrådets mangel på professionalisme. Der var lidt delte meninger om, hvor galt man 
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syntes det stod til, men at det selvsagt er et problem, at stemmereglerne (baseret på 

medlemstal) gør det umuligt for SKGF at opnå et flertal, medmindre vi finder (uventet) 

støtte hos de foreninger, som generelt tager afstand fra vore ideer og forslag. 

Nedenfor findes en liste over de 6 foreninger, der er medlemmer af Fællesrådet. De 

foreninger, der næsten per tradition har en anden holdning end vi, er angivet med rød 

skrift. Blå skrift står for en enkelt forening, der måske kunne tænkes at støtte os, hvis man 

gjorde noget ved sagen, og grøn skrift står for forventet støtte. 

 

Gentofte Vangede Grundejerforening 

Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening 

Dyssegårds Grundejerforening 

Hellerup og Maglegaard Grundejerforening 

Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening 

Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening  

Fællesrådets formand kommer fra den absolut største forening målt på medlemmer (ST 

mener at have hørt, at tallet ligger mellem 1500 -2000) Gentofte Vangede Grf. 

 

 

Ad 5 Status på hjemmesiden, TF og SD 
 
SD vil undersøge muligheden for at få en form for drop box etableret – enten på hjemme-
siden eller udenfor. 
 
 
Ad 6 Nye sager, ST 
 
Efter invitation fra Nordvand har ST og de to ”Skovser” foreninger deltaget i et møde den 

03.11.2014 for at få en orientering om den forestående udvidelse af afløbssystemet med 

en 1,3 lang bassinledning fra Bellevue Strandpark til Skovshoved Havn. ST venter på 

informationsmateriale fra Nordvand, som vil blive videresendt, så snart det er modtaget. 

På mødet fik vi at vide, at det er vedtaget, at Nordvand og GK, når arbejdet med bassin-

ledningen er afsluttet, i samarbejde anlægger nyt fortov, cykelsti samt en rulle-skøjtesti. 

Forelagt oplysningen om, at de nævnte stier er projekteret til en samlet bredde, der vil 

medføre, at det nye fortov kun kommer til at bestå af to fliserækker, har ST med ”Skovser” 

foreningerne” indgået en aftale om at sende et brev til Park og Vej, hvor vi henstiller til 

kommunen at opgive idéen om en  ”rulleskøjtesti” med den begrundelse, at interessen for 

rulleskøjteløb synes at være stærkt i aftagende, og at det vil være synd og skam at 

reducere det eksisterende brede fortov til to fliserækker. 

ST har lavet et udkast til brev til kommunen, som MD har fået en kopi af, og vi venter 

nu på kommentarer fra MD og Sidenius, sidstnævnte har bedt om at få tilsendt tegnin-

ger/skitser over anlæg af fortov og stier parallelt hermed. 

 

 

 

 

 

http://www.gentoftesognsgrundejerforening.dk/
http://www.bernstorff-jaegersborg.dk/
http://www.dyssegaardsnyt.dk/
http://www.hmg.dk/
http://www.oc-g.dk/
http://www.skgf.dk/
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Ad 7 Oplæg: Formål, politik og strategier, FL og ST 
 
Der var ikke tid til at gå i dybden med FL's oplæg, og det blev derfor besluttet at sætte det 

på dagsordenen som et fast punkt på de kommende møder, så det kunne få en grundig 

behandling. 

 
 
Ad 8 Revision af vedtægter, JS 
 
JS var forhindret i at deltage i mødet, derfor tages dette op på næste møde. 
 
 
Ad 9 Eventuelt 
  
SD vil undersøge muligheden for at lave et ”ringbind”, hvor bestyrelsessager kan lægges 
enten i Google eller et betalt site. 
 
Dette referat er vedhæftet et notat, hvis indhold ikke er egnet til at lægge på hjemme-
siden og derfor bør holdes adskilt, indtil vi finder ud af, hvordan bestyrelsesreferater  
og -sager skal ”arkiveres” i fremtiden. 
 
 


