
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 66 
 
 
Dato: Onsdag den 10.12.2014, kl. 18.30 – julefrokost kl. 19.30 
 
Sted: Birgitte Saks, Vitus Berings Allé 6, 2930 Klampenborg 
 
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. 65 

2.  Orientering fra formanden, ST 

3.  Status på løbende sager, ST 

4.  Borgmestermødet, ST 

5.  Uformelt møde med formanden Marianne Schrøder og sekretær Carsten Frölich fra 
Ordrup – Charlottenlund Grundejerforening, ST 

6.  Formål, politik og strategier, FL 

7. Eventuelt  
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Ad 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 65 
 
Referat godkendt, uden yderligere bemærkninger. 
 
 
 
Ad 2 Orientering fra formanden 
 
Intet specielt at berette ud over at ST har fået installeret Windows på sin PC, hvorfor ST 

har været uden PC og mail de sidste 8-10 dage. 

 
 
 
Ad 3 Status på løbende sager, ST 
 
Gangbroen ved Klampenborg station 

 
FL og ST har den 01.12.2014 fulgt hovedforhandlingen i retssagen om gangbroen. Dom vil 
blive afsagt den 15.01.2015. 
 
GK førte 2 vidner, den tidligere Park & Vej chef Niels Christian Kofoed og chefjurist Mette 
Mie Nielsen. For Banedanmark mødte to ingeniører, herunder ingeniør Gottlieb, der har 
været den ”gennemgående figur” siden sagens begyndelse i 2008. 
 
GK har valgt kun at bede retten om at tage stilling til én ting, nemlig om Banedanmark har 
givet et bindende tilsagn om at betale, hvad der svarer til en bro med samme geometri, 
som den gamle bro, dvs. 1:1. Tilsagnet fremgår af et mødereferat og er ifølge vidnet Mette 
Mie Nielsen efterfølgende bekræftet af Gottlieb i en telefonsamtale. Gottlieb oplyste over 
for retten, at han ikke kunne huske, at en sådan telefonsamtale havde fundet sted, og at 
tilsagnet under alle omstændigheder var afgivet under forudsætning af, at GK skulle dæk-
ke de ekstra omkostninger, der var forbundet med at gøre broen tidssvarende. Kravet om 
at broen skulle være tidssvarende hvilede på praksis i modsætning til udtrykkelige lovbe-
stemmelser. 
 
Banedanmarks advokat anførte, at kravet var forældet (næppe holdbart), og at det ikke 
fremgik af aftalen, at der var pligt til at opretholde den. Endvidere påpegede han, at MMN’s 
forklaring om en efterfølgende telefonsamtale måtte tages som udtryk for, at hun fandt det 
nødvendigt at kontrollere, hvad Gottlieb havde sagt, men ikke desto mindre undladt efter 
telefonsamtalen skriftligt at bekræfte dette i en e-mail! 
 
SIF-sagen 
 
NMKN har truffet afgørelse i sagen, og kopi af afgørelsen er sendt til bestyrelsen. Afgørel-
sen ophæver den afgørelse GK har truffet i sagen, jf. Planlovens §20 stk. 2 og hjemviser 
sagen til fornyet behandling. 
 
SKGF har skrevet til Plan & Byg og bedt om et (uformelt) møde, hvor samtlige interessen-
ter er repræsenteret, inkl. SKGF. 
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Miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken 
 
FL og BT har deltaget i et møde den 26.11.2014 med den nye miljøchef, som forklarede 
om de foretagne målinger, som var foretaget under et vist tidspres. Der var sammenlignin-
ger med andre veje, og sagen vil blive taget op med LTK. 
 
Der blev foreslået et dialogmøde med Bakkens bestyrelsesformand, da lydniveauet på 
selve Bakken heller ikke bliver overholdt. SKGF bad desuden om at få en kontaktperson 
på Bakken for diverse henvendelser. 
 
BT’s bedømmelse var ellers, at der ikke kom noget nyt frem på mødet. Der blev aftalt nyt 
møde den 22.1.2015. 
 

 

 

Ad 4 Borgmestermøde, ST 
 
Som helhed betragtet fik mødet et tilfredsstillende forløb, fordi grundejerforeningerne, hvad 

ellers er en sjældenhed, på visse punkter gav udtryk for samme holdninger. F.eks. hvad 

angår den efter vor opfattelse kedelige tendens blandt de unge tilflyttere til at dække de 

røde eller gule mursten med hvid maling og skifte de røde teglsten ud med sortglaserede 

teglsten. 

 

Når GK har udarbejdet et referat sendes det videre til bestyrelsen. 

 

 

 

Ad 5 Uformelt møde med OCG, ST 
 
FL og ST havde på OCG’s opfordring deltaget i et uformelt møde for at drøfte, om det 
kunne være af fælles interesse at indlede et mere eller mindre formaliseret samarbejde, 
eventuelt fusionere de to foreninger. 
 
Baggrunden for initiativet var, at OCG ser en fare for, at OCG og SKGF vil miste ind-
flydelse i takt med, at grundejerforeningen Gentofte Sogn har ændret navn til Gentofte 
Vangede Grundejerforening (GVG) for at markere over for omverden, at foreningens lokal-
område også omfatter Vangede. Samtidig gør GVG en målrettet indsats for, bl.a. med 
økonomisk støtte fra en lokal ejendomsmægler, aktivt at sætte kræfterne ind på at få flere 
medlemmer for, efter eget udsagn, at stå stærkere over for GK. 
 
Bestyrelsen blev enige om at foreslå OCG at være fælles om udvalgte sager, men ikke 
fusionere som sådan. OCG udgiver et medlemsblad, som vi evt. kunne få optaget et 
indlæg i. 
  
 
 
Ad 6 Formål, politik og strategier, FL 
 
Dette vil blive taget op på et senere bestyrelsesmøde. 
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Ad 7 Eventuelt 
 
Projekt By og Havn, dvs. sammenbinding af den gamle Skovshoved By og Skovshoved 
Havn: 
  
MD har sammen med de to Skovshoved-foreninger været til to møder på rådhuset, hvor 
formålet var 1) at diskutere trafikafvikling i Skovshoved – inklusive parkeringsproblemer – 
og 2) at få afklaret, om der fortsat skal arbejdes på Projekt Havn og By. Der kom ikke 
noget klart svar. Skovserne ønsker Strandvejen og dens trafikproblemer inddraget i 
projektområdet, og borgmesteren vil spørge RealDania om deres holdning hertil samt til 
forslag fra Skovshoved Bys Grundejer- og Bevaringsforening om parkering på Kystvejen. 
Det er således fortsat uklart, om der kan opnås enighed om et projektforslag.  
 
 


