Referat af bestyrelsesmøde nr. 105

Dato:

Torsdag den 13.8.2020 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:

Fravær:

Susanne Rønnow, SR
Birgit Elvang, BE

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 104

2.

Generalforsamling 2020

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 1 Godkendelse af referat nr. 104
Referatet godkendt.

Ad 2 Generalforsamling 2020
Det blev besluttet ikke at gennemføre årets generalforsamling pga. manglende mulighed
for at finde et lokale, der kan have ca. 150 personer og pga. smittefaren. Besked vil blive
givet til medlemmerne via Info, og medlemmerne vil også vil få en kort beretning inkl. regnskab. Beskeden lægges også på vores hjemmeside.
FL udarbejder forslag til beretning. Beretning, regnskab 2019 og budget 2020 udsendes til
medlemmerne om et par uger.

Ad 3 Sager
Bakken
Et medlem klagede til os over en ny forlystelse på Bakken, som larmede meget. FL kontaktede Bakken, som nu har taget lyden af forlystelsen.
Ellers har vi ikke hørt om problemer fra medlemmerne omkring Bakken.

Plan & Byg
Her er der ikke sket noget siden februar pga. Corona, men de vil gerne komme og se på
området og de problemer, der måtte være. Mht. bebyggelser/ombygninger vil FL tage ca.
8-10 ud, og hvert bestyrelsesmedlem vil så undersøge nærmere omkring problemerne for
netop de 2-3, de får tildelt, via webblager.dk.

Park og Vej
Markvandringen den 8. september 2020 vil SW og evt. BT deltage i. Følgende forhold er
bragt i forslag:
Busvendepladsen ved vognmand Jensen, hvor overflod af pizzabakker giver problemer
bl.a. med rotter
Beplantning på offentlige arealer på Kystvejen f.eks. ved nr. 296.
Vedligeholdelsestilstand på udvalgte veje f.eks. på vejen over for Knud Rasmussen, hvor
asfalten er rigtig dårlig og kunne forårsage ulykker.
Hastighedsbegrænsning på Ordrup Jagtvej og Hvidørevej samt besigtigelse af udkørsel
fra Damgårdsvej og Exnersvej.
Besigtigelse af manglende oprydning på havnen.
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Arrangement(er)
Udsættes pga. Corona til et senere tidspunkt, men vil blive gennemført – bare senere.

Ad 4 Det praktiske
Medlemsregistrering/Nyt administrationssystem/Oversigt fra Helle
I en overgangsfase fra nu til nyt system anvendes kun Helles oversigt.

Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
NM har haft kontakt til OCG, som er positive, og vi vil invitere dem til fælles møde hos BT
tirsdag den 3.11. eller onsdag den 4.11. kl. 19 hos BT. FL udarbejder forslag til emner til
drøftelse. Forslag drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Hjemmesiden
Gammel hjemmeside slettes hurtigst muligt.

Spammail/Udestående besvarelser
TF checker spammail og orienterer FL, når/hvis de kommer. TF underretter i nødvendigt
omfang relevante bestyrelsesmedlemmer – primært BT, NM og FL – med henblik på videre action om mail modtaget i spam.

Udestående besvarelser ajourføres stadig af TF. Relevante henvendelser på spammail
noteres på oversigten over ubesvarede henvendelser.

Afholdelse af video-møder
En mulighed, men undgås helst.

Ad 5 Eventuelt
Næste møde blev fastsat til:
Tirsdag den 6.10.2020 kl. 19 hos BT
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