
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 67 
 
 
Dato: Onsdag den 14.1.2015, kl. 19 
 
Sted: Steen Dawids, Damgårdsvej 26, 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 
 
Ekstern konsulent  Malene Djursaa, MD 
 
Referent: Tove Forsberg, TF 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 66 
2. Orientering fra formanden, herunder den kommende generalforsamling, ST 
3.  Status på løbende sager, ST 
4.  Nye sager, ST 
5.  Dialogmøde med Park& Vej den 22.1.2015, ST 
6.  Formål, politik og strategier, FL 
7. Revision af vedtægter 
8. Eventuelt  
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Ad 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 66 
 
Referat godkendt, uden yderligere bemærkninger. 
 
 
 
Ad 2 Orientering fra formanden, herunder den kommende generalforsamling, ST 
 
Alt det praktiske vedr. generalforsamlingen er på plads. Dato er aftalt med Sølyst, tirsdag 
den 21. april, pris 200 kr. pr. person plus det løse, borgmesteren er inviteret og har sagt ja 
tak, og Tjelle har sagt ja til at være dirigent. SD spørger sin søn, om han vil klare det med 
opstilling af mikrofon og anlæg til power point, hvis vi skulle få brug for det. 
 
Mht. underholdning kom BS med flere gode forslag, og der var mest stemning for et ind-
slag fra Joe & the juice. 
 
Samarbejde med OCG (Ordrup Charlottenlund GF) blev diskuteret, og det blev besluttet i 
første omgang at holde formøder før Fællesrådsmøderne for at finde fælles fodslag. ST 
skriver til OCG om dette forslag. 
 
Revision af vores hjemmeside blev drøftet, og SD gennemgik Wordpress, som alle kunne 
gå ind for. Det aftaltes derfor, at SD laver et udkast til en testside. Det blev også besluttet 
ikke at lægge bestyrelsesreferater på hjemmesiden, men indsætte en oplysning om at re-
feraterne til enhver tid kan rekvireres ved henvendelse til foreningen på info@skgf.dk eller 
telefonisk ved henvendelse til formanden, Susanne Thorkilsen på 39631013 eller 
51813121. 
 
 
Ad 3 Status på løbende sager, ST 
 
Gangbroen ved Klampenborg station 
Der afsiges dom den 15.1.15. FD og ST tager ind for at overvære det. 
 
SIF  
SKGF og en gruppe beboere på Exnersvej med villaer over for SIF’s tre tennis/multi-haller, 
SIF’s formand Bue Kjems samt tre embedsmænd, fra henholdsvis Plan og byg, Unge og 
fritid samt byggemyndigheden, har holdt møde på Rådhuset den 14.1.2015. Formålet var 
at samle interessenterne til en drøftelse af mulighederne for at finde en mindelig løsning 
på det problem, der er opstået for SIF, efter Natur- og Miljøklagenævnet – på foranledning 
af en klage fra SKGF-  har underkendt den dispensation til ændring af adgangsforholdene 
fra Exnersvej til SIF, som uden forudgående høring af SKGF og de berørte naboer blev 
meddelt SIF af Plan og Byg. 
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Mødet førte ikke til konkrete resultater, hvorfor der skal holdes endnu et møde, som kom-
munen vi tage initiativ til. SKGF henstillede, at samtlige deltagere i møde nr. 1 også får en 
indkaldelse til møde nr. 2, fordi dette efter SKGF’s opfattelse fremmer mulighederne for at 
nå frem til en løsning, som alle, dvs. naboer såvel som SIF, kan leve med. Om forvaltnin-
gen vil imødekomme denne henstilling må tiden vise, men SKGF vil under alle omstændig-
heder arbejde derfor.  Til orientering oplystes, at SIF-formanden ikke gav indtryk af at være 
alt for sikker i sin sag, bl.a. fordi han måtte erkende, at han ikke kunne fremlægge doku-
mentation for sin påstand om, at det især var hensynet de mindre piger, der gjorde det 
påkrævet at flytte adgangsvejen fra den gamle ret så smalle sti til den langt bredere brand-
vej, hvorfra der var adgang til de indendørs idrætsfaciliteter, restaurant mm. 
 
 
Ad 4 Nye sager, ST 
 
Ingen ny sager. 
 
 
Ad 5 Dialogmøde med Park& Vej den 22.1.2015, ST 
 
FL og ST deltager i mødet. FL havde udarbejdet et oplæg og en power point præsentation. Der 
var enighed om at anvende sidstnævnte på mødet. 
 
 
Ad 6 Formål, politik og strategier, FL 
 
Ekstra møde til dette punkt blev aftalt til mandag den 2.2.2015 kl.19 hos ST. 
 
 
Ad 7 Revision af vedtægter 
 
Vi venter fortsat på et udkast fra JS. ST vil kontakte JS for at høre, hvor vi står. 
 
 
Ad 8 Eventuelt 
 
Vi blev enige om at gøre en indsats for at få et eller flere af vore medlemmer i SKGF til at 
opstille til bestyrelsen. SD og ST har mulige emner, de vil kontakte. 
 
MD informerede om årets udsendelse af girokort, som er parat og vil blive afsendt ca. 1.2. 
med betalingsfrist til 17.2. Der vil blive udsendt 1.493 girokort. 
 
Næste bestyrelsesmøde 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 11.2.2015 hos FL, men der vil blive afholdt 
arbejdsmøde mandag den 2.2.2015 hos ST ang. FL’s oplæg til Formål, politik og strategi-
er. 
 


