
   

  

   

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 100   

  

 

Dato: Onsdag den 28.8.2019 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. 99 

2. Sager 

3. Hvervekampagne 

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  

mailto:info@skgf.dk
mailto:info@skgf.dk
http://www.skgf.dk/
http://www.skgf.dk/


  2 af 3 
 

 

Ad 1 Godkendelse af referat nr. 99 

  

Referatet godkendt. 

 

 

 

Ad 2 Sager 

 

Bredbånd 

Arbejdsgruppen bestående af medlemmerne Jens Moes og Morten Damgaard sammen 

med SW og BT samledes den 26.6. hos BT. Man blev enige om at invitere YouSee til et 

møde, som afholdes 3.9. hos BT. 

 

Det blev også oplyst, at Gentofte Fibervenner vil være et godt sted at få informationer fra, 

og SW sender link til FL til brug i Info – og lægger linket på Facebook. 

 

Opfølgning Bakken 

Der har været møde med Gentofte Kommune ang. støjkrav, men da støjen kun måles over 

en periode – og ikke på enkelte dage, kan disse målinger ikke bruges, og det vil blive taget 

op ved næste dialogmøde. Måske har støjen dog stabiliseret sig, da vi ikke har modtaget 

mange henvendelser fra medlemmer ang. støj i år. FL vil evt. skrive et brev til Bakkens di-

rektør og foreslå et møde. 

 

Dialog med Park og Vej, herunder markvandring i august/september 

Den kommende markvandring i Skovshoved, mener bestyrelsen mest er en sag for Skovs-

hoved Bys grundejerforening, men vi vil principielt støtte Sidenius, og SW (og evt. FL og 

BE) vil deltage i markvandringen, hvor der vil blive stillet spørgsmål til fællesarealet mel-

lem vej og privathaver. 

 

FL vil kontakte Park og Vej for aftale om en separat markvandring for SKGF. 

 

Fællesrådet, orientering om dialog med Plan og Byg 

Der var møde med Plan og Byg forleden, hvor de udestående 15 punkter blev genoptaget. 

Det er især vigtigt med orientering til naboer ved byggeprojekter, så dette punkt skal frem-

hæves. 

 

By og Havn, orientering 

Der har været orientering på Rådhuset om udviklingen af renoveringen af Kystvejen, og 

info er udsendt til de berørte borgere via E-boks. RealDania er ude af projektet. Projektet 

er bl.a. én vejbane med en hastighed på 50 km og en lysregulering syd for havnen, og at 

P-pladserne bevares. 

 

Skovshoved Hotel 

Gentofte Kommune afholder orienteringsmøde 29.8. på hotellet, som ønsker at tilføje en 

ny etage for at få flere værelser. 
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Ad 3 Hvervekampagne 

 

Målgruppen for hvervekampagnen er nytilflyttere til området, men det fremsendte oplæg er 

kun til bestyrelsen. Oplæg til selve henvendelsen til nytilflytterne laves af FL. 

 

MD vil identificere ejendomsmæglerne i vores område, som vi også vil henvende os til. 

 

Evt. vil vi også henvende os til de forskellige boligforeninger osv. 

 

Til at finde nytilflytterne vil vi anvende ”Helles” liste, og SW og BT vil se på det rent prakti-

ske/logistiske, og så tages det op på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

Ad 4 Det praktiske 

 

Status økonomi 
NM konkluderede, at økonomien er fin, og at alle bilag bliver betalt. 
 
Hjemmesiden, herunder lukning af den gamle hjemmeside 
Afventer møde med Steen Dawids for lukning (overførsel fra) den gamle hjemmeside, og 
NM og MD vil forsøge at sætte et møde op med Steen Dawids, hvorefter SW kontaktes, så 
kun den nye hjemmeside kører. 
 
Status på antal medlemmer 
Oplyses ved næste bestyrelsesmøde, og herefter med jævne intervaller. 
 
Status på antal mailadresser 
Do. 
 
Udestående besvarelser 
Kun en enkelt, som er sendt til FL. 
 
 
 
Ad 4 Eventuelt 

 

Næste møder blev fastsat til: 

 

Torsdag den 24.10. kl. 19 hos BT 

Onsdag den 4.12. kl. 18 hos BT (julefrokost) 

 

 

Temamøde med lokalhistorisk forening planlægges afholdt i SIF januar 2020. BT har taget 

kontakt til SIF omkring det praktiske, hvor vi regner med ca. 50 deltagere. Selve indbydel-

sen vil blive udsendt i vor næste info til medlemmerne og lagt på Facebook. 

 

 


