Referat af bestyrelsesmøde nr. 89

Dato:

Onsdag den 31.10.2017 kl. 19:00

Sted:

Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, Klampenborg

Bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Lund, FL
Birthe Thomsen, BT
Susanne Waldhauer, SW
Erica Skafdrup, ES
Birgit Elvang, BE
Tove Forsberg, TF

Afbud:

Susanne Rønnow, SR
Jannick Nytoft, JN
Niels Morling, NM

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Ny suppleant Birgit Elvang

2.

Generalforsamling 2018

3.

Sager

4.

Hjemmesiden

5.

Budget for 2018

6.

Eventuelt

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

Ad 1 Ny suppleant Birgit Elvang
Bestyrelsen bød Birgit Elvang velkommen som ny suppleant, og der var gensidige introduktioner.

Ad 2 Generalforsamling 2018
Årets generalforsamling afholdes 19. april, og Sølyst er bestilt til 150 personer. Borgmesteren har givet positivt tilsagn om at deltage.
Det blev besluttet ikke at have underholdning i år, men at give mere tid til borgmesteren til
at besvare spørgsmål fra medlemmerne.
Underholdning har varieret over årene og har også været foredrag om forskellige emner.
Det blev besluttet at undersøge økonomisk mulighed for at afholde diverse foredrag i stedet for over året i f.eks. SIF eller på Skovshoved Skole. SW undersøger priser og muligheder.
Selve beretningen foreslås opdelt, så både FL og SR holder indlæg. Sølyst har tilbudt, at
der kan vises billeder. Dette vil vi tage op på næste bestyrelsesmøde, da vi finder det en
god idé at f.eks. vise billeder på vore budskaber.
På invitationen til generalforsamlingen skal der opfordres til, at vi får oplyst medlemmernes
mailadresser, så alle kan modtage de nyhedsbreve, der bliver udsendt.

Ad 3 sager
Henvendelser til info.dk opsamles mellem hvert bestyrelsesmøde, og TF holder øje med,
de bliver besvaret. Hvis ikke medbringes de til bestyrelsesmøderne.
Vi har årlige dialogmøder og markvandringer med Park & Vej, og nu har vi også fået to årlige møder med Plan & Byg. Og vi er inviteret med i dialoggrupper/udvalg for temamøder –
f.eks. deltog FL og SW 30.1. i et dialogmøde om etablering af ny arkitekturplan for kommunen. SW refererede herfra.
FL vil stille spørgsmål til Plan & Byg om fortætningsgrader i kommunen. Bl.a. hvorledes
disse forvaltes.
Fra medlemmerne fremgår det, at et generelt problem med henvendelser til kommunen er,
at de ikke får svar, og dette vil blive taget op med kommunen.

2 af 3

Der er mange indbrud i områder, og et af de medlemsmøder vi kunne tænke os at afholde
kunne være omkring dette ved at få politiet til at rådgive. En god idé er nabohjælp, men
der må ikke skiltes med dette på matriklerne.
Ang. P-forhold på Skovshoved Havn vil der den 20. februar blive afholdt møde i kommunen, da Real-Dania har givet yderligere 5 mio. kr. til projektet, så der nu er 10 mio. kr.
Det blev besluttet at lave en direkte henvendelse til nytilflyttede – måske en lille folder
el.lign. vi vil sende til dem. BT holder øje med tilflyttere til vores område, og ES vil lave udkast til henvendelse til næste bestyrelsesmøde.

Ad 4 Hjemmesiden
Den nye hjemmeside er oppe at køre, men det er den gamle også. Det blev diskuteret enten at henvise på den gamle til den nye eller at lukke den gamle udadtil.
Vi blev enige om at få lokalplaner – eller link dertil – ind på hjemmesiden.

Ad 5 Budget for 2018
Beløb til afholdelse af medlemsmøder i SIF/Skovshoved Skole indættes i bugettet, når
disse er kendte.

Ad 6 Eventuelt
Næste møde er:
Tirsdag 6.3.18 kl. 19 hos BT.

3 af 3

