
   

  

   

Referat af bestyrelsesmøde nr. 115 

  

 

Dato: Mandag den 22.8.2022 kl. 19:00 

  

Sted: Flemming Lund, Emiliekildevej 13D, 2930 Klampenborg 

  

Bestyrelsesmedlemmer: Flemming Lund, FL  

Birthe Thomsen, BT 

Susanne Waldhauer, SW 

Birgit Elvang, BE 

Niels Morling, NM 

Tove Forsberg, TF 

 

Suppleant:  

 

Fravær: Henrik Mørck, HM 

 

Referent: Tove Forsberg, TF  

 

 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af referat nr. 114 

2. Generalforsamlingen 

3. Bestyrelsens konstituering 

4. Status på sager 

5. Hvervefremstød 

6. Det praktiske 

7. Udvikling 

8. 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
http://www.skgf.dk/
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Ad 1 Godkendelse af referat nr. 114 

  

Referatet godkendt. 

 

 

 

Ad 2 Generalforsamlingen 

 

Bortset fra maden var generalforsamlingen en succes. Måske afholdes den et andet sted 

næste år – dette tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

 
 
Ad 3 Bestyrelsens konstituering  

 

BT er næstformand for 1 år. BE er nyt bestyrelsesmedlem. Der har meldt sig to nye sup-

pleanter, som inviteres til næste bestyrelsesmøde.  

 

Vi har alle de samme hverv som tidligere, dog vil hvervning evt. ligge under HM. 

 

 

 

Ad 4 Status på sager 

 

Spildevandssagen. SKGF har fremsendt bemærkninger til høringsprocessen, men der 

kom ikke rigtig svar på disse, så de blev fremsendt igen til borgmesteren, der lovede os 

svar. Dette kom, men var ikke fyldestgørende. Der mangler bl.a. svar på, om 100% af 

kommunen skal deltage. 

 

Da der ikke er nogen offentlig debat om spildevandssagen, har SKGF udbedt sig taletid 

om dette emne ved næste møde i kommunen. 

 

Der vil være Fællesrådsmøde torsdag 25.8.22 kl. 16 i Byens Hus i Hellerup. 

 

Dispensation fra lokalplan 378 (Dyrehavevej 5 A-H). Kommunen har fremsendt nabo-

orientering (i sommerferien) ang. dispensation fra lokalplanen mht. højden på bygnin-

gerne. Dette er nu godkendt i kommunen, men SKGF sendte høringssvar mod denne 

dispensation. FL vil kontakte udvalgsformanden ang. dette, og vi vil evt. tage sagen op i 

Villabyerne. 

 

Trafikgruppe i samarbejde med Skovshoved Bys grundejer- og forskønnelsesforening. 

Denne gruppe er etableret for at begrænse hastighederne på Strandvejen og Kystvejen. 

Der er fastlagt en markvandring i området 20.9.22 kl. 15, men SW har også bedt om 

separat møde om hastigheder. SW er tovholder på denne sag. 

 

Ombygning af SIF hallerne. En af hallerne ændres, så den kommer til at løbe langs 

Exnersvej. SKGF finder løsningen god. 
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Broholms Alle. Lokalplanen for dette byggeri ser fornuftig ud – bortset fra tilkørselsvejen. 

 

Bakken trafikforhold. Beboergruppe op til Bakken er etableret, og der har på foranledning 

af SKGF været møde med forvaltningen og senere møde, hvor Bakkens direktør deltog. 

Der er kommet et nyt betalingssystem for indkørsel på Bakkens P-plads, som har smidig-

gjort tilkørslen. Visse tiltag på den ”blinde ende af Dyrehavevej” blev accepteret af kommu-

nen til snarlig gennemførelse. Omkring det fælles ønske om etablering af lysregulering i 

krydset Skovporten-Klampenborgvej var kommunen mere tøvende pga. de økonomiske 

konsekvenser. 

 

 

 

Ad 5 Hvervefremstød 

 

Tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

Ad 6 Det praktiske 

 

P.t. har vi 515 betalende medlemmer, hvilket er en del færre end tidligere. Årsagen er pro-

blemer i forbindelse med det kontingentfri år 2021, hvor PBS har slettet alle medlemmer 

som automatisk betalere. Ikke alle medlemmer har endnu tilmeldt sig igen. Fremover vil vi 

også sende opkrævning til ikke-medlemmer pr. e-mail, med en passende tekst. Bl.a. skal 

der stå, at de kun fremover vil modtage vor info-mail, hvis de er betalende medlemmer. 

Dette vil vi også orientere om i et brev til de medlemmer, der ikke har oplyst e-mail-

adresse. NM laver oplæg til brev. Afklares med FL 

 

Der vil stadig blive sendt breve til tilflyttere, og hertil bruges Fortun Tryk og PostNord. 

 

Håndbogen. Der er foretaget nogle ændringer i den gældende håndbog, bl.a. for honorarer 

til bestyrelsesmedlemmer/suppleanter. 

 

 

 

Ad 7 Udvikling 

 

Doodles = spørgeundersøgelser. FL vil finde nogle passende emner, og SW og HM vil 

bagefter lave forslag til en prøveundersøgelse. 

 

Digitale møder. Dette ønskes kun gennemført i nødstilfælde, men vi vil aftaler en test af 

dette på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

Ad 8 Eventuelt 

 

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til: 

 

Torsdag den 3.11.2022 kl. 19 hos ?. 


