Udsendt den 25. august 2020

Orientering fra grundejerforeningen august
Sendt pr. mail til medlemmer af Skovshoved – Klampenborg Grundejerforening med kendt mailadresse

Aflysning af generalforsamling
Kære medlem
Generalforsamlingen for i år, der ifølge vedtægterne skal afholdes inden udgangen af april måned,
er som bekendt udskudt som en konsekvens af den aktuelle Coronasituation.
Tiden går, og myndighedernes retningslinjer for forsamling af et større antal personer ændrer sig
hele tiden. Erfaringsmæssigt kommer der ca. 150 personer til vore generalforsamlinger. Dette
antal har en sådan størrelse, at det ligger i det område, der har været og fortsat er behæftet med
restriktioner. På dette grundlag og i lyset af, at der ikke foreligger en endelig afklaring af, hvad der
er tilladt hhv. anbefales værdigt, har bestyrelsen besluttet at lægge op til en aflysning af
generalforsamlingen for indeværende år. Som erstatning vil bestyrelsens beretning, regnskab for
2019 samt budget blive udsendt til medlemmerne pr. mail indenfor de kommende uger.
Medvirkende til forslaget om en aflysning er også, at vi ikke har kunnet finde lokaler i område, der
er store nok til at kunne rumme generalforsamlingen under iagttagelse af myndighedernes
anbefaling om afstand med videre. Den altovervejende baggrund for forslaget om en aflysning er
imidlertid, at bestyrelsen ikke ønsker, at en eventuel generalforsamling skal kunne give anledning
til at udgøre en selvstændig potentiel større smittekilde.
Såfremt der skulle være bemærkninger til bestyrelsens forslag, bedes disse sendt på mail
info@skgf.dk og gerne inden alt for længe.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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___________________________________________________________________________________________
Vil du vide mere om byggesager, se weblager.dk og følg vejledningen på siden.
Vil du vide mere om lokalplaner, se gentofte.dk, grønt felt nederst på forsiden til venstre og tryk ”Se nyt om
lokalplaner og kommuneplaner”. Lokalplaner i høring findes også her.
Kender du plannummeret, findes planen her. Kender du ikke plannummeret tryk "Find via adressesøgning".
Bemærk, at følgende lokalplaner er såkaldte temalokalplaner, der omfatter hele kommunen:
Lokalplan 380 (Tema for bevaringsværdige bygninger)
Lokalplan 395 (Tema for altaner og tagterrasser i villaområder)
Lokalplan 402 (Om overdækninger, herunder udestuer)
Lokalplan 405 (Fritliggende kældre og hævede opholdslokaler)
Vil du vide om regler for hegn, se skgf.dk under fanen Medlemsservice, første linje ”Hegnsloven”
Problemer med veje, fortove mv, se gentofte.dk - gå ind midt på forsiden under "Find det hurtigt", rul ned til "Giv et
vink" eller angiv i søgefeltet for oven på forsiden "Giv et vink". Tryk på ”Gå”. I begge tilfælde, udfyld beskrivelsen.
Problemer med vejbelysningen, ring til Eltel Networks på 88 13 52 92 eller send en mail til
dk-vagt1@eltelnetworks.com Kan også anmeldes via ”Giv er vink”, se ovenfor.
Vil du i kontakt med grundejerforeningen, send en mail til info@skgf.dk eller ring til formanden på 25 29 73 30
Du kan framelde dig denne orientering ved at sende en besked på info@skgf.dk
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