Referat af bestyrelsesmøde nr. 112

Dato:

Tirsdag den 7.12.2021 kl. 18:00

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

Fravær:

Henrik Mørck, HM
Susanne Rønnow, SR

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 111

2.

Generel drøftelse

3.

Det praktiske

4.

Udvikling

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. 111
Referatet godkendt.

Ad 2 Generel drøftelse
Generalforsamling
Foreløbig fastholdes den aftalte dato for afholdelse af generalforsamlingen. Borgmesteren
har ikke svaret endnu på FL’s invitation il generalforsamlingen, men borgmesteren er blevet informeret om de sager, der verserer i vores område.
Ordlyd til indkaldelsen til beboerne i området vil NM maile til BT.

Ad 3 Det praktiske
Opkrævning af kontingent
Opkrævning af kontingent for 2022 sendes til alle husstande, men teksten rettes til, alt
efter om man er medlem eller ej. Evt. sendes opkrævningen pr. mail og pr. post til dem,
der ikke har opgivet mail-adresse. PBS-betalinger kan også gå automatisk til ikke-medlemmer, hvis det ønskes.
NM kommer med oplæg på næste bestyrelsesmøde for udsendelse af opkrævning primo
februar.
Hvervekampagne
NM retter teksten til i hvervebrochuren efter gennemgang på bestyrelsesmødet. Hvervebrochuren vil blive udsendt pr. post via NM med følgebrev lavet af FL og NM hurtigst
muligt efter 1. januar.

Ad 3 Udvikling
”Doodles”
SW ser på muligheden af doodling eller andet værktøj til udsendelse af spørgeskemaer til
medlemmerne, f.eks. omkring parkering i vores område.
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Facebook
For at teste om vi er synlige nok på Facebook, kunne Hyldegårdsvej-sagen benyttes. Det
blev også foreslået, at nævne vores Facebook profil i hvervebrochuren – med link.

Ad 4 Eventuelt
HM og NM vil arrangere et møde med Tryg-fonden, politiet og kommunen for afholdelse i
SIF.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til:
Tirsdag den 18.1.2022 kl. 19 hos BT.
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