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Udsendt den 14. april 2020 

 
Orientering fra grundejerforeningen april 2020 
Sendt pr. mail til medlemmer af Skovshoved – Klampenborg Grundejerforening med kendt mailadresse 
 
 

Generalforsamlingen udskydes 
 
Ikke så overraskende udskydes generalforsamlingen, der var indkaldt til torsdag den 23. april 2020. 
Udskydelsen er på ubestemt tid.  
 
Da vi normalt er over 100 deltagere, må vi påregne, at der går en rum tid, før det igen bliver tilladt 
at samles så mange. Vi forventer derfor, at generalforsamlingen først kan afholdes efter 
sommerferien, forventeligt i første halvdel af september. Vi får se, hvordan det hele udvikler sig. 
Bliver det muligt før sommerferien, gør vi det. 
 
Indkaldelse vil ske dels ved annonce i Villabyerne og dels ved mail til de af jer, vi har mailadresse 
på – og det er jo netop dig, ellers kunne du (formentlig) ikke se denne mail. Indkaldelsen vil ske 
med mindst 14 dages varsel. 
 
Vi får et lille formelt problem med, at vedtægterne siger, at generalforsamling skal afholdes senest 
med udgangen af april måned. Det kan vi ikke overholde denne gang. Vi forestiller os ikke, at det 
vil give anledning til problemer. 
 

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) 
 
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 information ved at sende en besked på info@skgf.dk 
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