Referat af bestyrelsesmøde nr. 93

Dato:

Torsdag den 1.11.2018 kl. 19:00

Sted:

Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, 2930 Klampenborg

Bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Lund, FL
Birthe Thomsen, BT
Birgit Elvang, BE
Niels Morling, NM
Susanne Rønnow, SR
Susanne Waldhauer, SW
Tove Forsberg, TF

Afbud/No show:
Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 92

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 3963 0876 · info@skgf.dk . www.skgf.dk

Ad 1 Godkendelse af referat nr. 92
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 Sager
FL orienterede om den gode dialog, vi har med Plan & Byg, hvor næste møde er fastsat til
26.11. Vore diskussioner med dem er meget principielle, og vi har opstillet ca. 14 – 16
punkter til diskussion.
Der er ligeledes aftalt møde med borgmesteren den 6.12.
Vi har indsendt et høringssvar i Bakken-sagen (lokalplan 277), hvor kommunen er enig i
vores høringssvar, og hvor vi har bedt om møde med Park & Vej til drøftelse af parkeringssituationen.
Vi har modtaget henvendelse om etablering af bredbånd, og BT vil tage kontakt til afsenderen, efter FL har fremsendt info til BT, for at høre nærmere om vores eventuelle dialog
med TDC i denne sag.

Ad 3 Hjemmesiden
Tages op på næste bestyrelsesmøde i januar.

Ad 4 Generalforsamling 2019
Generalforsamling vil blive afholdt på Sølyst 4.4.19, hvor SR har lavet aftale med Sølyst.
Underholdning bliver ikke aktuel, med mindre der fremkommer en oplagt mulighed inden
generalforsamlingen.

Ad 5 Forstærket samarbejde med Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Det blev besluttet at foreslå OCG et fælles bestyrelsesmøde, hvor vi kan drøfte muligheden af et forstærket samarbejde.
FL kontakter OCG.
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Ad 6 Det praktiske
Oversigt over bestyrelsen m.fl. er gennemført, og info@skgf.dk fungerer, da alle modtager
mails herfra.
Vor medlemsregistrering viser, at vi har ca. 650 betalende medlemmer – ud af ca. 1500
husstande, og at der er ca. 165 nytilflyttede i vores område i år.

Ad 7 Eventuelt
I forbindelse med at Unicef vil afholde et arrangement på Sølyst – altså vores område – vil
FL inkludere oplysning om dette i næste info til medlemmerne, hvis det tidsmæssigt kommer til at passe.

Næste møde er:
Julefrokost/bestyrelsesmøde i Jagtstuen hos BT tirsdag 11.12.18 kl. 18
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