
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 68 
 
 
Dato: Onsdag den 11.2.2015, kl. 19 
 
Sted: Flemming Lund, Emiliekildevej 13D, 2930 Klampenborg 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST 

 Steen Dawids, SD 
 Flemming Lund, FL 
 Tove Forsberg, TF 
 
Afbud:  Birgitte Saks, BS 
 Birgitte Thygesen, BT 
 Jeppe Stokholm, JS 
 
Referent: Tove Forsberg, TF 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 67 
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, ST 
8. Havn & By projektet, ST 
9. Hjemmesiden, SD 
10. Eventuelt  
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Ad 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 67 
 
Referat godkendt, uden yderligere bemærkninger. 
 
 
 
Ad 2 Orientering fra formanden, herunder den kommende generalforsamling, ST 
 
Vi har hårdt brug for kandidater til bestyrelsen. Jeg har spurgt én beboer på Exnersvej, 
som ikke var interesseret, og har planer om at spørge en anden og yngre Exnersvej-
beboer, men så længe GK ikke gør noget ved SIF-sagen, tror jeg tidspunktet er forkert. JS 
har ikke givet en lyd fra sig, siden han meldte afbud til julefrokosten. Jeg har siden – men 
forgæves - sendt ham 2 mails og i den sidste tilkendegivet, at vi, gerne vil vide, om han vil 
fortsætte eller ej. BT har fortalt, at Ole Kien flytter fra lokalområdet, så vidt jeg forstod. FL 
havde ellers peget på ham som en mulig kandidat. 
  
Jeg har som aftalt på sidste møde den 30.01.15 sendt nedenstående mail vedr. 
Samarbejde med OCG (Ordrup Charlottenlund GF   -  og ikke fået svar endnu, men vi 
har heller ikke været for hurtige til at reagere på deres indledende initiativ. 
 
”Jeg sender denne mail til Carstens e-postkasse, fordi jeg ikke har formandens e-mail adresse, og 
skynder mig at sige tak for sidst, hvis jeg ikke har fået det gjort endnu. 
 
Vi har forelagt Jeres tanker om et samarbejde - på sigt evt. fusion - for vores bestyrelse. Her var 
der enighed om, at såvel SKGF som OCG står relativt svagt i henseende til fællesrådet, og at dette 
kunne tale for at rykke tættere sammen.  
 
Samtidig er det en kendsgerning, at vi aldrig kan komme op på et samlet medlemstal, der giver os 
mulighed for reel bestemmende indflydelse i fællesrådet og at vore to foreninger står for nogle 
synspunkter og prioriteringer, der ikke deles af fællesrådets andre medlemmer, muligvis med 
Grundejerforeningen for Hellerup og Maglegaard Sogne som eneste undtagelse. 
 
Så hvad gør vi i denne situation?  
 
Vort forslag er, at vi starter med at sondere hvad vore to foreninger kan få ud af et samarbejde ved 
som det første skridt at holde et formøde før det kommende møde i fællesrådet, der finder sted i 
april 2015. Formålet hermed skulle i så fald være, at vi i fællesskab prøver at finde ud af, om 
begge foreninger har sammenfaldende interesser, når det gælder om at sætte punkter på dagsor-
denen for det efterfølgende borgmestermøde, således at vi kan lægge flere stemmer bag vores 
synspunkter. 
 
Vi ser frem til at høre fra Jer. 
  
 
Med venlig hilsen 
Susanne Thorkilsen og Flemming Lund”  
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Ad 3 Status på løbende sager, ST 
 
Gangbroen ved Klampenborg station 
Sådan skrev Mette Mie til ST og FL: 
 
 
Kære Susanne og Flemming, 
  
Efter aftale med borgmesteren kan jeg orientere Jer om, at borgmesteren – som aftalt på vort 
møde i går – på Økonomiudvalgets møde i dag oplyste, at Skovshoved Klampenborg Grundejer-
forening efter grundige drøftelser med borgmesteren og kommunens juridiske chef er enige i, at 
der ikke er grundlag for at anke byrettens dom i sagen om Christiansholms gangbro. 
  
Et enigt Økonomiudvalg besluttede ikke at anke dommen. 
  
 
Bestyrelsen er meget kede af, at broen ikke bliver til noget. Hvad vi har gjort os af 
overvejelser, og hvad vi kan lære af denne sag, blev diskuteret. 
 
Villabyerne har henvendt sig til ST for en udtalelse i sagen. ST har ikke fået udtalelsen til 
gennemsyn på grund af mangel på tid. Efter hukommelsen har ST til Villabyerne udtalt føl-
gende: ”at SKGF i mange år har troet på, at GK ville bidrage til opførelsen af en bro, men 
at denne opfattelse tilsyneladende var forkert”. Vi vil lave en fællesudtalelse omkring hele 
Gangbro-sagen, som vil blive lagt på hjemmesiden. 
 
SIF  
Vi venter fortsat på at blive indkaldt til endnu et møde. Plan & Byg har i en mail af 
10.02.2015 meddelt SKGF, at man arbejder på sagen, og at der vil blive indkaldt til et 
møde, såfremt der er grundlag herfor. Det var i bestyrelsen enighed om, at formuleringen 
er tvetydig og muligvis kan fortolkes således, at Plan & Byg er i gang med at undersøge, 
hvor langt man vil gå i retning af en løsning, der tilfredsstiller SIF uden af den grund at 
bringe sig i en situation, hvor en dispensation og dermed en ny høring er påkrævet. 
 
ST har med henvisning til mailen fra Plan & Byg anmodet om at få en begrundelse for 
GK’s overvejelser om ikke at holde møde og gjort opmærksom på, at SKGF betragter et 
møde som en forudsætning for at overholde aftalen med borgmesteren om, at SKGF skal 
høres i alle sager, hvor dispensationer fra lokalplaner i SKGF’s lokalområde kan komme 
på tale.  
 
 
 
Ad 4 Nye sager, ST 
 
Ingen ny sager. 
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Ad 5 Dialogmøde med Park& Vej den 22.1.2015, ST 
 
FL og ST deltog i mødet. FL havde udarbejdet et oplæg og en power point præsentation. 
Sidstnævnte blev vist på mødet. 
 
FL ønsker en skarpere dialog med Park & Vej om, hvilke principper og retningslinjer, der 
ligger til grund for deres sagsbehandling. FL stillede forslag om, at Ordrupvej udvælges 
som pilotprojekt med det formål at kontrollere, hvordan GK håndterer gravearbejder og 
aflevering af samme for at forhindre, at de får lov til at udvikle sig til en ny omgang ”stille 
forfald”, som det gjorde sig gældende, før Ordrupvej blev underkastet en gennemgriben-
de renovering. FL foreslog også, at der holdes mini-møder med Park & Vej for at følge op 
på sagerne ikke kun på det årlige møde, men med hyppigere intervaller. 
 
 
 
Ad 6 Formål, politik og strategier, FL 
 
Ekstra møde til dette punkt blev aftalt til mandag den 9.3.2015 kl.19 hos ST. 
 
 
 
Ad 7 Revision af vedtægter 
 
TF har fundet to udkast til vedtægter på nettet.  
 
Og ST har talt med Parcelhusejernes Landsforening og spurgt, om de ligger inde med et 
paradigme, som kan købes af ikke-medlemmer. Svaret var, jo man har lavet et paradig-
me, men det sælges ikke, da man har været ude for misbrug (advokater, der køber et 
eksemplar, laver nogle småændringer og sælger det videre til klienter for 10.000 kr.). 
  
 
 
Ad 8 Havn & By projektet 
 
ST omtalte kort, hvordan sagen – for så vidt angår sammenbindingen af havn og by - har 
udviklet sig siden 2012, hvor SKGF indsendte sine kommentarer til Konkurrenceprogram-
met – Kysten i Skovshoved, mens de to skovshovedforeninger kom med en ret så omfat-
tende kritik. Heldigvis – for andet ville være synd og skam – er der kommet gang i dialogen 
igen, idet Skovshoved Bys Grundejer og Bevaringsforening ved årsskiftet 2014/15 kom på 
bedre tanker og udarbejdede en fyldig kommentar til programmet, som blev sendt videre til 
GK. SKGF’s repræsentant i sagen MD har meddelt bestyrelsen, at det SBGB har lavet fak-
tisk er ganske udmærket, og at SKGF kan tilslutte sig det meste, herunder forslaget om 
marken. MD’s kommentarer, udstregninger og tekstforslag står med rødt i selve SBGB’s 
originale tekst, er tilsendt bestyrelsens medlemmer. Opmærksomheden henledes på, at 
SKGF fortsat kæmper for, at de planlagte tre lysregulerede overgange erstattes af rund-
kørsler. 
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Ad 9 Hjemmesiden 
 
SD har lavet en prøve hjemmeside, som for alvor er ved at tage form. Der resterer selv 
sagt en del arbejde, for dels skal det afklares, i hvilken rækkefølge de enkelte menupunk-
ter skal stå, hvad overskriften skal indeholde og hvilke temaer, der skal henføres til de en-
kelte punkter. 
 
Det kan lyde som om, der er mere arbejde tilbage, end det der allerede er præsteret fra 
SD’s side, men svaret herpå kan meget vel stå og falde på, hvor nemt (forhåbentlig ikke 
svært) systemet er at arbejde med for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, idet tanken med 
det store arbejde SD har lagt for dagen netop er, at vi alle skal kunne deltage i den lø-
bende redaktion. Indtil videre har vi til gode at få demonstreret, hvordan man bærer sig ad 
med at lægge nyheder på hjemmesiden, rette og slette, men forhåbentlig kan det allerede 
ske på næste møde i marts. Der er enighed om, at vi beholder den gamle hjemmeside, 
lige indtil den nye helt og fuldt kan stå på egne ben.    
 
Prøve hjemmesiden ligger på www.g-sk.dk. 
 
 
 
Ad 10 Eventuelt 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 11.3.2015 hos TF, men der vil blive afholdt 
arbejdsmøde mandag den 9.3.2015 hos ST ang. FL’s oplæg til Formål, politik og strategi-
er. 
 


