Referat af bestyrelsesmøde nr. 106

Dato:

Torsdag den 5.11.2020 kl. 19:00

Sted:

Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, 2930 Klampenborg

Bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Lund, FL
Birthe Thomsen, BT
Susanne Waldhauer, SW
Niels Morling, NM
Tove Forsberg, TF

Suppleant:

Birgit Elvang, BE
Henrik Mørch, HM

Fravær:

Susanne Rønnow, SR

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
0. Velkommen til Henrik Mørch
1.

Godkendelse af referat nr. 105

2.

Generalforsamling 2020 og 2021

3.

Sager

4.

Det praktiske

5.

Eventuelt

Formand: Flemming Lund, Emiliekildevej 13 D, 2930 Klampenborg.
Telefon 25 29 73 30 * 39 63 08 76
Mail info@skgf.dk
Hjemmeside www.klampenborg-skovshoved.dk

Ad 0 Velkommen til Henrik Mørch
Vor nye suppleant Henrik Mørch blev budt velkommen.

Ad 1 Godkendelse af referat nr. 105
Referatet godkendt.

Ad 2 Generalforsamling 2020 og 2021
2020
Udsendelse pr. post af beretning og regnskab til medlemmer uden oplyst mailadresse blev
drøftet, og det blev besluttet ikke at gøre det.
Pga. problemer med udsendelse pr. mail af regnskabet vil dette blive vedlagt næste info til
medlemmerne, og det bliver lagt på hjemmesiden.
2021
Det undersøges, om generalforsamling 2021 alligevel kan afholdes på Sølyst, da der vil
blive forhandlet en acceptabel pris for dette via et bestyrelsesmedlem hos Sølyst, som FL
har talt med.

Vedtægtsændringer:
Tegningsregler ændres til kun at kræve tegning af NM og FL, da det er for omstændigt, at
hele bestyrelsen har tegningspligt.
Ændring af ordet ”herlighedsværdier” i formålet (modernisering af sprog).
Opblødning af formulering om medlemskab – til også at omfatte ”nærboer” til vores område.

Ad 3 Sager
Plan & Byg
Klagesagen omkring byggeriet Dyrehavevej 5 er nu afsluttet, da kommunen ikke har hørt
mere fra den klager, der ikke mente, kommunen var neutrale i denne sag.
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Seneste møde i Fællesrådet blev afholdt den 21. oktober, hvor SW og FL deltog. Et af temaerne var Plan & Byg og gener for nogle naboer til nybyggerier (bebyggelsesprocent). Vi
har en række ubesvarede spørgsmål til Plan & Byg fra SKGF’s side, og hvis de bliver besvaret, vil vi deltage i næste møde, som er planlagt til 25.11. Et andet emne var Park &
Vej, hvor der generelt i Fællesrådet er utilfredshed med overordnede ting, bl.a. investering
i veje. Og man forsøger i Fællesrådet at få sat et stormøde op f.eks. på Rådhuset omkring
tyveri forebyggende foranstaltninger.
Park & Vej
Markvandringen den 8. september, hvor SW og FL deltog, var igen koncentreret omkring
Skovshoved By, hvilket vi gerne vil have ændret til også at inkludere resten af vort område. Men kommunen vil bl.a. se på bæltet af hybenroser på Kystvejen, hvor nogle beboer
bruger det til privat beplantning – de vil blive kontaktet af kommunen. Efter vor opfordring
har Park & Vej fået ryddet op på havnen.
Der har været dialog med politiet omkring hastighed i vores område, politiet har foretaget
nogle hastighedsmålinger, og Gentofte Kommune har bl.a. forsøgsvist sat chikaner op på
Hvidørevej. Vi vil dog gerne have mulighed for at udpege steder for hastighedsmåling.
Lokalplan 422 om grønne hegn er blevet tilbagekaldt, men kommer op senere. Evt. kommentarer til det kommende forslag må gerne komme i god tid, for planen tages op igen
primo 2021.
Henvendelsen fra et medlem om placering af containere på offentlig vej vil blive taget op
igen med Park & Vej.
Arrangement(er)
Foredrag (Klampenborgbogen af Flemming Noel Rasmussen) er stillet på standby pga.
Corona, og møde for medlemmerne om tyveri vil formentlig blive et stormøde initieret af
Fællesrådet.

Ad 4 Det praktiske
Den fremtidige opgavefordeling i bestyrelsen
Princippet for bestyrelsesarbejdet er, at hvert bestyrelsesmedlem har et fast område, som
de varetager – kasserer, medlemsregistrator, sekretær, webmaster, formand og lignende.
Bestyrelsesmedlemmer uden faste opgaver varetager opgaver ad hoc efter beslutning i
bestyrelsen, se listen over udestående opgaver.
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De ønskede vedtægtsændringer for ”nærboer” vil betyde, at SW kan blive i bestyrelsen,
selvom SW nu ikke bor i selve vores område. Når perioden for at være valgt til bestyrelsen
udløber, går man ud af bestyrelsen, med mindre man informerer om, at man er villig til
genvalg , og bestyrelsen indstiller til genvalg.

Nyt administrationssystem
NM orienterede om det nye administrationssystem, hvor man bl.a. kan trække adresser ud
for folk, der ikke har opgivet en e-mail adresse. Alle oplysninger er nu samlet ét sted, som
NM administrerer. Selve medlemsdatabasen er nu inde under det nye administrationssystem. Der skal være én person – SW – til medlemsregistrering og én person – NM – til det
økonomiske. Når nye medlemmer kommer til, sender FL dem en velkomsthilsen.

Resten af dagsordenspunkterne vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde pga.
tidsmangel.

Ad 5 Eventuelt
Næste møde blev fastsat til:
Bestyrelsesmøde og julefrokost onsdag den 9.12.2020 kl. 18 hos BT
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