Referat af bestyrelsesmøde nr. 111

Dato:

Tirsdag den 9.11.2021 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 Mørck, HM

Fravær:

Susanne Rønnow, SR

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 110

2.

Generel drøftelse

3.

Det praktiske

4.

Udvikling

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 1 Godkendelse af referat nr. 110
Referatet godkendt.

Ad 2 Generel drøftelse
Generalforsamling
Mail vil primo marts 2022 blive udsendt til de medlemmer, der har opgivet mailadresse, BT
vil indrykke annonce i Villabyerne samtidig, og SW lægger indkaldelsen på hjemmesiden.
NM vil sende tidligere annonce til BT, som herefter retter den til. Bl.a. skal der mindes om
betaling for deltagelse på generalforsamlingen. Endelig udgave af annoncen aftales på bestyrelsesmødet i januar.
Vedtægtsændringer
De to ændringsforslag blev godkendt af bestyrelsen, nemlig at bogholder og formand kan
underskrive ved bankforretninger og ellers kun formanden, og de foreslåede sprogformuleringer blev også godkendt.
FL udsender det færdige udkast til bestyrelsen, og dette vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.
Kulturelt indslag
FL vil kontakte den nye borgmester for evt. indslag på generalforsamlingen , men kulturelt
indslag blev det vedtaget ikke at have bl.a. pga. tidsmangel.
Fællesrådet
Næste møde med Plan & Byg er 2.12., og SW deltager. På mødet skal der samles op efter
1½ år uden møder.
FL og Georg Sandersen har haft møde med Plan & Byg ang. lokalplan 402. Derefter har
FL og GS udfærdiget et dokument til udsendelse til medlemmerne, som forelægges Plan &
Byg 10.11. FL og GS er også ved at udarbejde et dokument ang. byggeret – ligeledes til
udsendelse til medlemmerne.
Drøftelse af det afholdte fællesmøde med Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Mødet var en gensidig orientering, men der kom ikke nogle egentlige konklusioner. Dog
var der interesse for at afholde fælles arrangementer for medlemmer af begge foreninger.
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Information fra borgermødet om Hyldegårdsvej 53
SW deltog i borgermødet og gennemgik mødet. Det blev besluttet, at SKGF kun går ind i
sagen, hvis der bliver gener for naboerne.
Hjertestartere i vores område
Da foreninger via Trygfonden kan søge om opsætning af hjertestartere, vil HM og NM
lave et forslag til henvendelse til dem.

Ad 3 Det praktiske
Antallet af medlemmer ligger stadig på ca. 730, hvoraf 545 har opgivet mailadresse.
Der er i løbet af de sidste 20 måneder kommet 213 tilflyttere i huse til området (13 tilflyttere i lejligheder).
NM vil udfærdige to breve – ét til medlemmer og ét til ikke-medlemmer ang. betaling og
evt. indmeldelse i foreningen.
NM har lavet udkast til hvervebrochure og vil sende selve teksten til bestyrelsen for evt.
kommentarer. På næste bestyrelsesmøde af besluttes endelig udgave.
NM vil udarbejde regnskab og forelægge dette
Resten af punkterne tages op på næste bestyrelsesmøde grundet tidsmangel.

Ad 3 Udvikling
Do.

Ad 4 Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til:
Tirsdag den 7.12.2021 kl. 18 med efterfølgende julefrokost hos BT.
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