
   

  

   

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 94   

  

 

Dato: Tirsdag den 11.12.2018 kl. 18:00 med efterfølgende jule-

frokost 

  

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. 93 

2. Generalforsamling 2019 

3. Hvervefremstød 

4. Det praktiske 

5. Eventuelt 
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Ad 1 Godkendelse af referat nr. 93 

  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

Ad 2 Generalforsamling 2019 

 

I år 2020 vil vi indføre en ny udsendelsesmetode for opkrævninger via foreningsadmini-
strator.dk. Men i 2019 gør vi det som tidligere. 
  
Tjeklisten blev gennemgået, så alt kører, som det skal, for generalforsamlingen. 
 

 

Ad 3 Hvervefremstød 

 

FL laver oplæg til strategi, hvor nye tilflyttere skal have en henvendelse fra os. Vi vil evt. 

henvende os til området ejendomsmæglere og bede dem udlevere denne henvendelse 

ved køb. Ejendomsmæglerne kunne evt. sættes på listen over modtagere af vores info, og 

SR vil sørge for at finde mailadresser til områdets ejendomsmæglere. 

 

 

Ad 4 Det praktiske 

 

info@skgf.dk er nu opdateret, så kun bestyrelsen modtager beskeder i denne. 

 

SW undersøger, hvordan den gamle hjemmeside kan slettes. Taler eventuelt med Steen 

D. Sletning af den gamle hjemmeside bør ske hurtigst muligt. 

 

Baseret på erfaringsudveksling med andre grundejerforeninger blev et nyt regnskabssy-
stem drøftet, herunder system for udsendelse af opkrævninger. BT arbejder videre og gi-
ver status på mødet i januar 2019. NM deltager i arbejdet med henblik på en eventuel se-
nere overtagelse af hvervet som kasserer. 
 

 

Ad 5 Eventuelt 

 

Netop modtaget henvendelse fra Lyngby-Tårbæk kommune om dialogmøde i forbindelse 

med Bakken kort drøftet. FL appellerede til deltagelse af 1-2 bestyrelsesmedlemmer. FL 

vender tilbage. 

 

En ønsket hastighedsnedsættelse på Strandvejen til 50 km/t drøftet. Besluttet optaget som 

emne på det kommende dialogmøde med Park og Vej i marts 2019. 

 

 

 

Møder i det nye år blev fastsat til: 

 

Tirsdag den 22.1. kl. 19 hos BT 

Onsdag den 27.2. kl. 19 hos BT 


