Referat af bestyrelsesmøde nr. 96

Dato:

Torsdag den 27.2.2019 kl. 19:00

Sted:

Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, 2930 Klampenborg

Bestyrelsesmedlemmer:

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

Suppleant:

Birgit Elvang, BE

Afbud/No show:

Susanne Rønnow, SR

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 95

2.

Generalforsamling 2019

3.

Sager

4.

Det praktiske

5.

Eventuelt

Formand: Flemming Lund · Emiliekildevej 13 D · 2930 Klampenborg · Telefon 3963 0876 · info@skgf.dk . www.skgf.dk

Ad 1 Godkendelse af referat nr. 95
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 Generalforsamling 2019
Tjeklisten blev gennemgået, og der er nu lavet aftale med borgmesteren. Mht. dirigent er
der 3, vi vil forsøge at kontakte:
Formanden for Jægersborg grundejerforening
Medlem fra Zicavej
Vor revisor Birgit Hemmingsen
SW kontakter Sølyst for endelig afstemning for generalforsamlingen.
FL kontakter Villabyerne for indsættelse af annoncer.
FL vil nu udsende udkast til dagsorden for generalforsamlingen til bestyrelsen.
Ca. 10.3. vil SW udsende indkaldelse til generalforsamlingen pr. mail til de ca. 300+ mailadresser, vi har. Der udsendes ikke indkaldelse pr. brev, men der kommer annoncer i Villabyerne.

Ad 3 sager
Bakken, dialogmøde med Lyngby-Tårbæk Kommune er fastsat til 12.3. kl. 8.00, hvor
BT deltager.
Dialogen med Plan og Byg kører fint, men vi vil til stadighed tage kommunens dispensationer op, da de ikke er ok – sidste tilfælde, hvor der er problemer, er for Sølystvej 3, hvor
en genbo har klaget.
Fællesrådet – nogle af de andre grundejerforeninger afholder sociale arrangementer for
medlemmerne, og vi i SKGF overvejer at afholde ét på Skovshoved Skole med Flemming
Noes-Rasmussen, der har forfattet temahæftet ”Klampenborg – udflugtsmål og eksklusivt
boligområde” udgivet af Gentofte Lokalhistoriske Forening i efteråret 2018. Vi tager dette
op på næste bestyrelsesmøde.
Dialogmøde med Park og Vej finder sted 5.3., hvor SW og FL deltager.
Bredbånd. Dialogmøde med TDC 4.3., hvor SW og BT deltager. Bredbåndsproblematikken vil vi tage op på næste bestyrelsesmøde efter dialogmødet.
Derudover har Gentofte Kommune inviteret til et SIF-møde 6.3. kl. 16.30 – 18.
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Ad 4 Det praktiske
Hjemmesiden fungerer fint p.t., men SW vil kontakte Steen Dawids med henblik på helt at
lukke den gamle hjemmeside.
SW vil ligeledes sætte alle oplysninger om den kommende generalforsamling på hjemmesiden.
Opkrævninger er udsendt, og BT forberede nu de rykkere, der måtte være.
Mht. overdragelse af hvervet som kasserer kontakter NM Birgitte Saks.
Antal af medlemmer laver BT opgørelse over til næste gang, hvor rykkere er udsendt. Og
BT optæller også antallet af de mailadresser, vi har, som er ca. 300+.

Ad 5 Eventuelt
FL kontakter SR med henblik på genvalg til bestyrelsen.
Hvis mail fra info-mailen kommer retur med ”levering ikke mulig”, undersøger BT hvorfor
og kontakter dem evt. med almindeligt brev.

Flg. møder er blev fastsat:
Tirsdag den 26.3. kl. 19 hos BT (hvis der er behov for et møde før generalforsamlingen)
Torsdag den 25.4. kl.19 hos BT (opfølgningsmøde på generalforsamlingen)
Onsdag den 22.5. kl. 19 hos BT
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