Referat af bestyrelsesmøde nr. 103

Dato:

Onsdag den 22.1.2020 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:

Birgit Elvang, BE
Malene Djursaa, MD

Fravær:

Susanne Rønnow, SR

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 101

2.

Sager

3.

Det praktiske

4.

Hvervekampagne

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

Er
Ad 1 Godkendelse af referat nr. 102
Referatet godkendt.

Ad 2 Sager
Generalforsamling 2020:
Datoen er fastsat til 23.4.2020 kl. 18.30, og stedet er Sejlklubbernes restaurant i Skovshoved Havn. Der er udsendt betalingskort til alle ca. 1.500 husstande inkl. denne info.
Hvis tiden tillader det – dvs. hvis borgmesteren ikke kan komme – vil der blive et indlæg
fra Flemming Noes-Rasmussen, Lokalhistorisk Arkiv, om vort område. Hvis borgmesteren
kan komme, vil der blive lavet et sær-arrangement med Flemming Noes-Rasmussens foredrag.
Opgavefordeling :
Udarbejdelse af dagsorden (FL)
Dirigent – NM henvender sig til Georg Lett og hører, om han vil være vor dirigent.
Borgmester - FL inviterer borgmesteren.
Indkaldelse (FL)
Annonce i Villabyerne – NM kontakter Villabyerne, og vi ønsker den samme annonce som
sidste år indsat én gang i uge 13.
Beretning – FL laver udkast i stikord.
Regnskab 2019 og budget 2020 – NM laver dette og afstemmer det med vor revisor inden
for de næste 2 uger.
Budget for generalforsamlingen – udarbejdes af NM.
Sammensætningen af bestyrelsen – følende er på valg: FL, BT, NM og BE. Revisor er
ifølge nyeste bestyrelsesliste genvalgt i 2019. Alle er indstillet på genvalg.
Status på fibernet:
BT orienterede om, at alle husstande i vort område har fået tilbudt fibernet – undtagen de
husstande, der ligger vest for jernbanen. Her vil vi evt. initiere, at der laves og uddeles en
flyer, hvor man kan tilkendegive sin evt. interesse i fibernet. Disse oplysninger vil vi så give
til TDC, som så måske bliver interesserede i området vest for jernbanen. Jens og Morten
fra vores fibernet-udvalg vil lave selve teksten til flyeren, og SKGF vil betale for omkostninger for en sådan flyer.
FL vil orientere om dette på generalforsamlingen og i den næste info til medlemmerne.
Dialogmøde med Park og Vej den 9. marts klokken 14.00-15.30:
Dialogmøder med Park og Vej giver ikke så megen mening, da der ikke sker meget efter
møderne for at følge op på det aftalte. De andre grundejerforeninger i Skovshoved deltager også i disse møder.
BT vil gerne endnu engang deltage i det planlagte møde, hvor vi vil foreslå, at overvågning
af især parkeringspladserne i Skovshoved Havn tages op, så Park og Vej henvender sig til
politiet omkring dette.
Vi vil evt. afholde et særskilt møde for medlemmerne vedr. indbrud, vagtværn o.lign., hvor
NM vil invitere nogle kommuneansatte og politiet.
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Ad 3 Det praktiske
Medlemsregistrering vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde, men Helles liste gør arbejdet lettere for BT. NM og SW vil også hjælpe BT, så arbejdet med medlemsregistrering
kan forenkles for BT.
MD vil hjælpe med at tjekke e-mails, der er kommet retur.
Kontakt til Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening: NM vil kontakte OCG for at aftale et
møde ang. strategi, hvor flest mulige af bestyrelsen deltager.
Hjemmesiden: Kun den nye hjemmeside er nu aktiv, og på den gamle hjemmeside henvises og stilles om til den nye. SW sætter info om generalforsamlingen ind på hjemmesiden.
Udestående besvarelser: Ingen.

Ad 4 Hvervekampagne
Tages op på næste bestyrelsesmøde, men bestyrelsen må meget gerne i mellemtiden
komme med input til hvervebrochuren.

Ad 5 Eventuelt
Næste møder blev fastsat til:
Torsdag den 27.2.2020 kl. 19 hos BT
Onsdag den 25.3.2020 kl. 19 hos BT
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