Referat af bestyrelsesmøde nr. 92

Dato:

Torsdag den 4.10. 2018 kl. 19:00

Sted:

Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, 2930 Klampenborg

Bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Lund, FL
Birthe Thomsen, BT
Niels Morling, NM

Afbud:

Tove Forsberg, TF (utilsigtet fysisk forhindring)
Susanne Rønnow, SR (barn syg)
Susanne Waldhauer, SW (egen sygdom)
Birgit Elvang, BE (andet møde, meddelt i forvejen)

Referent:

Flemming Lund, FL

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 91

2.

Sager

3.

Hjemmesiden

4.

Generalforsamling 2019

5.

Forstærket samarbejde med Ordrup – Charlottenlund Grundejerforening

6.

Det praktiske

7.

Eventuelt

Formand: Flemming Lund · Emiliekildevej 13 D · 2930 Klampenborg · Telefon 39 63 08 76 * 25 29 73 30

Ad 1 Godkendelse af referat nr. 91
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2 Sager
FL orienterede om den igangværende dialog med Plan og Byg. Processen er blevet
forsinket pga. sygdom, men er i øvrigt i god gænge. FL vil på det kommende
bestyrelsesmøde mere i detaljer gennemgå de enkelte emner, der drøftes med Plan og
Byg samt den efterfølgende strategi for dialogen med borgmesteren.
FL Orienterede i øvrigt om den af Lyngby-Tårbæk Kommune udstede forslag til lokalplan
277 for Bakken. FL deltog i et borgermøde om forslaget og fremførte grundejernes
synspunkter. Høringssvar vil blive udarbejdet (frist 31. oktober) (FL). Udkast sendes til
bestyrelsen til gennemsyn inden afsendelse.
På markvandringen var der fokus på det rod, der er på havnens søndre del. Park og Vej
enig, oprydning vil blive iværksat. Se i øvrigt den udsendte info for september.
Tilsvarende gælder for så vidt angår SIF-sagen.
Ad 3 Hjemmesiden
Udsat til næste bestyrelsesmøde, da SW var fraværende (syg).
Ad 4 Generalforsamling 2019
Generalforsamling skal ifølge vedtægterne være afholdt senest med udgangen af april.
Der er intet til hinder for en afholdelse fra medio marts. BT kontakter SR for nærmere
afklaring med Sølyst. Alle ugedage bortset fra fredage og bortset fra dage, der kolliderer/er
tæt på helligdage kan komme i spil.
Den nærmere ramme for generalforsamlingen drøftes på det kommende
bestyrelsesmøde, herunder spørgsmålet om underholdning. Alle bedes venligst overveje
muligheder for underholdning før mødet.
Endelig dato fastsættes på det kommende bestyrelsesmøde.
Ad 5 Forstærket samarbejde med Ordrup – Charlottenlund Grundejerforening
Der er kommet et mundtligt udspil fra OCG. Drøftet indledningsvis. Fordele og ulemper bør
afdækkes, før vi går videre. Et fællesmøde mellem de to bestyrelser kunne være første
step. Videre drøftelse på det kommende bestyrelsesmøde.
Ad 6 Det praktiske
Til drøftelse på det kommende bestyrelsesmøde vil BT trække følgende ud af
medlemsdatabasen:
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Antal betalende medlemmer
Antal nytilflyttede indenfor det seneste år (fra Helles oversigt)
Antal mailadresser
Antal husstande i vores område
FL og BT vil i fællesskab gennemgå procedurer for udsendelse af rykkere

Ad 7 Eventuelt
Næste møde foreslås afholdt:





Torsdag den 1. november
Mandag den 5. november
Tirsdag den 6. november eller
Torsdag den 8. november

Alle dage klokken 19.00 hos Birthe
Julemødet foreslås afholdt




Mandag den 3. december
Tirsdag den 4. december eller
Onsdag den 5. december

Alle dage klokken 18.00 hos Birthe
Tilbagemelding udbedes venligst.
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