Referat af bestyrelsesmøde nr. 110

Dato:

Tirsdag den 7.9.2021 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:

Birgit Elvang, BE
Henrik Mørck, HM

Fravær:

Susanne Rønnow, SR

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 109

2.

Generel drøftelse

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. 109
Referatet godkendt.

Ad 2 Generel drøftelse
Generalforsamling
FL kontakter Sølyst mht. afholdelsesdato, som skal være 24.-26.4.22 alternativt 5.-7.4.22.
Der vil være tale om en kuvertpris på op til kr. 300.
Bakken
FL har afholdt møde med Bakkens nye direktør Ole Andersen, og der vil blive afholdt et
nyt møde den 4.10., hvor FL og BT deltager plus 2 medlemmer fra den nyoprettede beboergruppe. Beboergruppen vil forinden også kontakte borgmesteren for et evt. møde inden
4.10.
Der er stadig diverse støj- og parkeringsproblemer, og den telefon, der henvises til ved for
højt støjniveau, besvares af en telefonsvarer, og så sker der ikke mere.
Fællesrådet
Georg Sandersen (GS) er ny formand for Fællesrådet, og FL er næstformand.
GS og FL tager møder med Plan & Byg, hvor de tidligere omtalte 16 emner tages op, efter
GS og FL har lavet udkast til, hvordan sagerne løses. Disse løsninger udsendes til medlemmerne af grundejerforeningerne efter afstemning med Plan & Byg. Alle i Plan & Byg er
orienteret om dette for at kunne besvare evt. spørgsmål fra borgerne.
I Fællesrådsmøderne deltager FL og SW.
Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Der er kommet ny formand for Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening, som er interesseret i afholdelse af fællesmøde med SKGF, omkring f.eks. fælles administrationssystem
og fælles orientering (vor info og deres medlemsblad). Plus en eventuel fusion af grundejerforeningerne på sigt.
Markvandring
Dialogen med Park & Vej er ikke resultatgivende. Markvandringerne er fine, men der sker
ikke noget bagefter. Evt. kunne Fællesrådet bringes ind i stedet for for at få løsninger.
Næste markvandring er 15.9. kl. 15, hvor BT og TF deltager.
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Ad 3 Det praktiske
NM har rundsendt medlemsantal og antal med oplyst mailadresse til bestyrelsen.
Hvervebrochure forelagde NM forslag til, men der mangler illustrationer, og bestyrelsen
opfordres til, at alle kommer med fotos.
Selve formidlingen, målgruppe samt den praktiske fordeling af opgaver tages op på næste
bestyrelsesmøde.
Ud over alle mailene med oplysning om mailadresser, er der ikke kommet nogle spørgsmål, som ikke er besvaret. Det overvejes at sende et nyt brev til dem, der stadig ikke har
oplyst mailadresser.
Regnskab/budget er blevet udarbejdet og godkendt af revisor – og underskrevet af bestyrelsen.

Ad 3 Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til:
Tirsdag den 9.11.2021 kl. 19 hos BT
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