Referat af bestyrelsesmøde nr. 99

Dato:

Mandag den 24.6.2019 kl. 19:00

Sted:

Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, 2930 Klampenborg

Bestyrelsesmedlemmer:

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

Suppleant:

Birgit Elvang, BE
Malene Djursaa, MD

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 98

2.

Sager

3.

Det praktiske

4.

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. 9
Referatet er under udarbejdelse.

Ad 2 Sager
Bredbånd
Arbejdsgruppen bestående af medlemmerne Jens Moes og Morten Damgaard sammen
med SW og BT samles den 26.6. hos BT. FL har lavet oplæg, bl.a. om 5G, og at vi må
have rede på, hvem der ved hvad om dette emne i kommunen.
Opfølgning Bakken
Kathrine og Mette (sagsbehandlere) har bedt om et møde med SW og FL ang. støjgrænser på Bakken, da det viser sig, at støjen kan måles i timeintervaller i stedet for over en 8timers periode. Derudover anbefaler de, at vi holder et møde med Bakkens direktør, og FL
vil kontakte ham pr. brev.
”Nippenyttehave” Skovshoved
De to lokale grundejerforeninger i Skovshoved har ønsket en nippenyttehave, men den må
ikke ligge for tæt på de eksisterende haver, så kommunen har tilbudt marken over for
Skovshoved Hotel, men Kaj Sidenius har skrevet til kommunen, at de ikke finder dette sted
interessant for en nippenyttehave.
Dialog med Park og Vej, herunder markvandring i august/september
Dialogmøderne med Park og Vej forløber altid godt, men der sker så ikke mere, selvom
der kommer referat af møderne, og det er ikke muligt at komme i kontakt med dem mellem
møderne om udførelse af det aftalte.
Vi vil foreslå nu dem en markvandring, hvor beplantningen langs Kystvejen besigtiges.
Også parkeringen på havneområdet mangler opmærksomhed, da der står mange håndværkerbiler, og der også mangler vedligeholdelse af området.
Fællesrådet, orientering om dialog med Plan og Byg
Fællesrådet har p.t. 16 punkter, der ønskes diskuteret med Plan og Byg, men disse er
endnu ikke blevet besvaret, og Fællesrådet vil lave en aktivitetsplan for disse 16 punkter
og sende til Plan og Byg. Vi går ud fra, at den manglende respons på vore tiltag skyldes
ressourceproblemer (nye medarbejdere) hos Plan og Byg, hvilket også kan være grunden
hos Park og Vej.
Etablering af opgaveudvalg under overskriften ”Bevaring og udvikling af det grønne Gentofte”
Fællesrådet har anbefalet FL at melde sig til dette opgaveudvalg, og bestyrelsen hos
SKGF synes, det ville være fantastisk, hvis FL også har tid til dette.
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Hastighed Strandvejen, orientering
Det er vedtaget, at der skal være en hastighedsbegrænsning på 50 km/t fra Jorden Rundt
til havnen, men SKGF vil anbefale, at den hastighedsbegrænsning bliver gældende helt fra
Hellerup til Rungsted.

Ad 3 Det praktiske
Overleveringsforretning i forbindelse med skift af kasserer, herunder underskrift af diverse
dokumenter
Alt er nu overleveret, så NM og FL kan administrere Danske Bank kontoen. Dog giver det
FL lidt problemer p.t., som NM og FL vil løse sammen.
Hjemmesiden, status herunder lukning af den gamle hjemmeside
Midlertidigt udsat, men NM vil tage kontakt til Steen Dawids for lukning af den gamle
hjemmeside og overførsel af dele til den nye hjemmeside.
Status på antal medlemmer
Ca. 673 medlemmer, og FL vil lave hvervefremstød i løbet af sommeren.
Udestående besvarelser
Der er ingen ubesvarede henvendelser fra medlemmerne.

Ad 4 Eventuelt
Næste møde blev fastsat til:
Onsdag den 28.8. kl. 19 hos BT.
Derudover blev det besluttet at tage den voldsomme støj fra SIF op med Gentofte Miljø, da
det er til stor gene for de omkringboende, når der afholdes stævner, og datoerne for disse
ikke bliver oplyst.
Det blev også besluttet at afholde et temamøde, da lokalhistorisk forening har lavet nogle
gode temahæfter om Klampenborg og Skovshoved. FL vil henvende sig til forfatteren af
disse hæfter og høre, om han vil deltage i et sådant temamøde.
Det skulle i så fald afholdes i SIF, som BT tager kontakt til omkring det praktiske, i oktober/november, og selve indbydelsen vil blive udsendt i vor næste info til medlemmerne.
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