Referat af bestyrelsesmøde nr. 101

Dato:

Torsdag den 24.10.2019 kl. 19:00

Sted:

Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, 2930 Klampenborg

Bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Lund, FL
Birthe Thomsen, BT
Susanne Waldhauer, SW
Tove Forsberg, TF

Suppleant:

Birgit Elvang, BE

Fravær:

Niels Morling, NM
Susanne Rønnow, SR
Malene Djursaa, MD

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 100

2.

Sager

3.

Hvervekampagne

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. 100
Referatet godkendt.

Ad 2 Sager
Opfølgning Bakken
SKGF har været til møde med Bakkens direktør og Lyngby-Tårbæk og Gentofte kommuner, og processen skrider fremad mht. tilkørselsforhold og støj. Kommunen vil komme med
forslag til tilkørselsforholdene, og trafikkyndig har været ude og tilse problemet, og der har
været igangsat trafiktælling. Mht. støj er det som tidligere, at da støjen kun måles over en
periode – og ikke på enkelte dage, kan disse målinger ikke bruges. FL vil bede om endnu
et møde med Bakken, hvor vi vil bede om et telefonnr., beboerne kan ringe til ved uacceptabel støj. På Bakkens P-plads afholdes 4 gange fyrværkeri demo op mod nytår, dette er
nu efter ønske fra SKGF blevet reduceret til én gang – i år 22.12.
Der er også fyrværkeristøj fra Sølyst, og vi vil bede Sølyst oplyse på deres hjemmeside,
hvornår fyrværkeri vil forekomme, så der kan tages hensyn til gåture med hunde osv.
Bredbånd
Morten fra arbejdsgruppen har talt med YouSee, der mente, der ikke var stort nok kundeunderlag, men Morten har fået adresseliste over området til videregivelse til YouSee, og
da kundeunderlaget er betydelig større end YouSee troede, vil de måske lave en case omkring det.
Markvandringen
BT og SW deltog. Resultatet var, at hegnet vil blive flyttet (var allerede bestemt), selvom
Sidenius ikke synes, det er en god idé. Stier skal etableres til de kommende lyskryds, og
hundeposer skal opsættes. Der blive snakket mere end handlet fra kommunens side, og
det lovede referat er heller ikke kommet. FL vil diskutere markvandringen med Park & Vej
ved næste møde.
Fællesrådet, orientering om dialog med Plan og Byg
Der er planlagt møde med Plan & Byg den 4.11., hvor FL og SW deltager. Og ud over at
tage alle de ”16 punkter” op vil orientering af naboer være det primære punkt.

Ad 3 Hvervekampagne
Der er status quo mht. vores ønske for hvervekampagne, men der er ikke noget nyt – heller ikke for mødet i SIF for medlemmerne. Målgruppen for hvervekampagnen er stadig nytilflyttere til området. Oplæg til selve henvendelsen til nytilflytterne laves af FL. Vi vil tage
emnet op på julemødet igen.
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Ad 4 Det praktiske
Status økonomi
Da NM ikke deltog i mødet, tages det op næste gang.
Hjemmesiden, herunder lukning af den gamle hjemmeside
Afventer møde med Steen Dawids for lukning (overførsel fra) den gamle hjemmeside og
tages op på næste møde.
Status på antal medlemmer
Det blev besluttet at få de nye tal lige før generalforsamlingen af NM efter girokort er udsendt, og de to gange om året, hvor Helle (fra Fællesrådet) sender liste over nytilflyttere,
vil BT oplyse om antallet af medlemmer.
Status på antal mailadresser
Do.
Udestående besvarelser
Når der besvares henvendelser til vores info-mail, sættes info@skgf.dk på i kopi, så alle
kan se, om der er svaret.

Ad 4 Eventuelt
Næste møde blev fastsat til:
Onsdag den 4.12. kl. 18 hos BT (julefrokost) – men ændres evt.
hvor FL vil invitere vores revisor og bredbåndssamarbejdspartnere.
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