Referat af bestyrelsesmøde nr. 102

Dato:

Onsdag den 4.12.2019 kl. 18:00

Sted:

Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, 2930 Klampenborg

Bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Lund, FL
Birthe Thomsen, BT
Susanne Waldhauer, SW
Niels Morling, NM
Tove Forsberg, TF

Suppleant:

Birgit Elvang, BE
Malene Djursaa, MD

Fravær:

Susanne Rønnow, SR

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 101

2.

Sager

3.

Hvervekampagne

4.

Det praktiske

5.

Eventuelt

Formand: Flemming Lund, Emiliekildevej 13 D, 2930 Klampenborg.
Telefon 25 29 73 30 * 39 63 08 76
Mail info@skgf.dk
Hjemmeside www.klampenborg-skovshoved.dk

Ad 1 Godkendelse af referat nr. 101
Referatet godkendt.

Ad 2 Sager
Generalforsamling 2020, de første forberedelser (FL)
Dato fastsat til torsdag 23.4.2020 – eller torsdag 26.3.2020
Underholdning evt. af lokalhistoriker Flemming Noel, der har skrevet en bog om vores område. NM kontakter Flemming Noel.
BT ser på teksten på giroindbetalingskortene og checker, de er up-to-date, og at det står
klart, at vi ønsker medlemmernes mail-adresser.
Opgavefordeling og foreløbig termin:
Bestilling af Sølyst og aftale om pris: SW tager kontakt til Sølyst.
Udarbejdelse af dagsorden: FL laver udkast.
Indkaldelse: FL laver udkast.
Annonce i Villabyerne: SR tager kontakt til Villabyerne.
Beretning: FL vil fremsende den til bestyrelsen i stikord, når den er parat.
Regnskab 2019 og budget 2020: NM har det klart i revideret form til underskrift i bestyrelsen ultimo februar.
Budget for generalforsamlingen: FL laver budgettet.

Orientering fra møde med Plan og Byg den 25. november 2019 (FL)
FL deltog i mødet, som som gennemgående punkt tog sig af bebyggelser på nabogrunde.
Som en nyhed vil der blive åbnet for adgang for alle til det weblager, der indeholder alle
oplysninger som tegninger, beskrivelser osv. FL vil skrive om det i den næste info til medlemmerne.
De øvrige 15 punkter fortsætter med at skulle diskuteres, herunder bl.a. lokalplaner og helhedsvurderinger.

Ad 3 Hvervekampagne
Bestyrelsen bedes læse FL’s forslag, som er fremsendt pr. mail, og kommentere på det,
så der kan laves en folder – evt. af et bureau - der uddeles nye tilflyttere til områder og til
ejendomsmæglere. Tages op på næste møde.

Ad 4 Det praktiske
Status økonomi: NM gennemgik økonomien og fortalte, at Danske Bank nu forlanger negativ rente på 0,75% for indestående over kr. 200.000. Vi accepterer det.
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Hjemmesiden, herunder lukning af den gamle hjemmeside
Afventer møde med Steen Dawids for lukning (overførsel fra) den gamle hjemmeside i det
nye år og tages op på næste møde.
Udestående besvarelser
Når der besvares henvendelser til vores info-mail, sættes info@skgf.dk på i kopi, så alle
kan se, om der er svaret.
GDPR: Dette skal tages op på næste møde, hvor vi vil se på hvad vi tidligere har skrevet
om emnet.
SIF-møde vil blive forsøgt planlagt senere på foråret – emne indbrud, vagtværn etc. Med
deltagelse af kommunen of Nordsjællands Politi.

Ad 5 Eventuelt
Næste møde blev fastsat til:
Onsdag den 22.1.2020 kl. 19 hos BT

SW oplyste, at fibernet er blevet tilbudt gratis til nogle i området af YouSee. Gigabit har ligeledes tilbudt fibernet i hele området, som evt. vil oplyses til YouSee, så de bliver mere
interesserede i vores område. Orientering til medlemmerne i næste info der udsendes
inden for kort tid. SW og FL aftaler tekst.
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