Referat af bestyrelsesmøde nr. 104

Dato:

Mandag den 22.6.2020 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:

Fravær:

Susanne Rønnow, SR
Birgit Elvang, BE

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 103

2.

Generalforsamling 2020

3.

Sager

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

Ad 1 Godkendelse af referat nr. 103
Referatet godkendt.

Ad 2 Generalforsamling 2020
Datoen foreslås fastsat til 10.9.2020 kl. 18.30, med alternativer den 9. hhv. 8.9., og stedet
er Sejlklubbernes restaurant i Skovshoved Havn. SW undersøger muligheden for dette, og
hvor mange der kan være dér, Corona taget i betragtning.
Der vil kun være en dagsorden ifølge vedtægterne, herunder beretning fra formanden og
spisning, på agendaen.
Dirigent – NM henvender sig til Georg Lett og hører, om han kan være vor dirigent på den
dato, når den ligger fast.
Indkaldelse (FL).
Annonce i Villabyerne – NM kontakter Villabyerne, og vi ønsker den samme annonce som
sidste gang bare med ny dato - indsat én gang.
Beretning – FL laver udkast i stikord over sommeren.
Regnskab 2019 og budget 2020 – er udarbejdet af NM og vedhæftes indkaldelsen.
Budget for generalforsamlingen – ajourføres af NM.
Svar i forbindelse med tilmelding – NM har måske en løsning via Nets.

Ad 3 Sager
Bakken
Afgørelse i klagesag – vi har fået medhold, men hvad gælder nu – den gamle eller den
ugyldige. Det står ikke klart.
Den udvidede åbningstid, Bakken ønsker, er en meget dårlig idé bl.a. pga. vildtet – dette
tages op på næste møde med Park & Vej.
Møde med Fritz Schur – her vil så mange som muligt fra bestyrelsen deltage.
Vi har fået en henvendelse om beplantning ved parkeringspladsen, hvor træer er blevet
fjernet. Naturstyrelsen har givet lov til dette på trods af, at man ikke må. Dette tages op på
næste dialogmøde.
Fællesrådet
Orientering fra møde den 6. februar af FL. FL vil lave et revideret resumé af vores spørgsmål, som så kan drøftes på næste møde, som vi p.t. ikke ved, hvornår bliver.
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Plan & Byg
Orientering fra mødet den 19. februar ved FL. P&B lovede at komme tilbage, men har ikke
gjort det. FL og SW tager næste møde med dem.
Drøftelse af arbejdsdeling i forbindelse med besigtigelse sammen med Plan & Byg - FL.
Alle bedes komme med forslag til markvandringen, så P&B får et godt indtryk af tingenes
tilstand på veje og stræder. Også medlemmerne er blevet opfordret i sidste info til at
komme med forslag.
Park & Vej
SKGF og de to små grundejerforeninger deltog i mødet 9.3. Der blev bl.a. diskuteret hastigheder. Hvidørevej får evt. bump eller indsnævringer, og dette gælder også Ordrup
Jagtvej. Kommunen informerede om, at de har kvartalsmøder med politiet bl.a. omkring
hastighed på vore veje. Også P-problemerne på Hyldegårdsvej er blevet taget op, og der
er udstedt en del P-bøder. P&V lovede – igen – at skubbe på oprydningen i havnen.
Arrangement(er)
Klampenborg (bogen) og/eller tyveri, drøftelse og status. Planen er stadig at afholde et arrangement i sidste halvdel af oktober for ca. 50 personer med ”Klampenborgbogen” som
emne i SIF. Mht. til et tyveri arrangement vil vi evt. lave det fælles med de andre grundejerforeninger.

Ad 4 Det praktiske
Nyt administrationssystem planlægges oprettet for at aflaste BT. NM taler med et firma,
der kan hjælpe, og det blev besluttet, at NM skal gå videre med dette.
Oversigt fra Helle
BT checker denne og ajourfører vore oplysninger, når denne kommer fra Helle.
Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening (NM og FL)
Dette er gået i stå, men der er interesse. OCGF har fået ny formand. Tages op på et senere tidspunkt.
Hjemmesiden
Status herunder lukning af den gamle hjemmeside – SW. Den er lukket, og de to hjemmesider er kodet sammen.
Spammail/Udestående besvarelser
FL og TF ser på, om der skal ændres på listen over udestående besvarelser, så den evt.
indeholder alle henvendelser.
Problemet med spam mail ser ud til at være overstået.
3 af 4

Afholdelse af video-møder
SW vil på næste bestyrelsesmøde undervise i brugen af video-møder.

Ad 5 Eventuelt
Næste møde blev fastsat til:
Torsdag den 13.8.2020 kl. 19 hos BT
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