Referat af bestyrelsesmøde nr. 113

Dato:

Tirsdag den 18.11.2022 kl. 19:00

Sted:

Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, 2930 Klampenborg

Bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Lund, FL
Birthe Thomsen, BT
Niels Morling, NM
Tove Forsberg, TF

Suppleant:

Birgit Elvang, BE
Henrik Mørck, HM

Fravær:

Susanne Waldhauer, SW
Susanne Rønnow, SR

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 112

2.

Generalforsamlingen

3.

Fællesrådet

4.

Hvervefremstød

5.

Det praktiske

6.

Udvikling

7.

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. 112
Referatet godkendt.

Ad 2 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen fastholdes indtil videre den 28.4. Borgmesteren har givet tilsagn om
at deltage og kommer kl. 20.
Selve beretningen sendes til bestyrelsen før generalforsamlingen.
Indkaldelse sendes pr. mail til medlemmerne. Ca. 4 uger før afholdelsen sættes en annonce i Villabyerne. NM retter teksten til og sender den til BT. BT sørger for selve indrykningen.
Vedtægtsændringerne blev godkendt af bestyrelsen. Ændringerne er, at folk der bor i nærheden af vores område kan være medlemmer, og formål er blevet ændret lidt sprogmæssigt. Herudover er tegningsretten ændret, og at generalforsamlingen evt. kan afholdes virtuelt er indføjet.
Hele bestyrelsen forventes at deltage på generalforsamlingen.

Ad 3 Fællesrådet
Fællesrådet har to vejledningen udarbejdet for byggesager: byggeprocent og byggeret.
Disse sendes til alle medlemmer af grundejerforeningerne i Gentofte, så snart de er endelig godkendt af Plan & Byg.
En tredje vejledning er undervejs.
Der afholdes møde med borgmesteren den 3.2.22.
Omkring spildevandssagen vil der blive afholdt møde med udvalgsformanden, hvor der vil
blive spurgt ind til detaljerne i sagen.

Ad 4 Hvervefremstød
Vi fik forelagt den endelige brochure, og der var kun en enkelt lille ændring i linjeafstanden
på sidste side. Så den er nu færdig til udsendelse i nær fremtid.
Den vil blive trykt på glittet papir, og NM står for at arrangere selve trykningen hos Fortuntryk. Den sendes til de tilflyttere, der er opført på ”Helle-listen” 1 – 1½ år tilbage i tiden.
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Fortuntryk sørger for selve trykningen, labels til kuverterne og kuvertering. FL laver et følgebrev, der lægges i kuverten. Selve fordelingen vil foregå via PostNords erhvervsafdeling.

Ad 5 Det praktiske
Opkrævning af kontingent for 2022 sendes til medlemmerne, og NM vil komme med et
tekstforslag.
Vi vil evt. sende et brev til ikke-medlemmer – dette vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.
Budgettet for 2022 er uændret fra sidste år.
Regnskab for 2021 rundsendes senere til bestyrelsen, men der er ikke de store ændringer.
Vi har p.t. ca. 730 medlemmer, og heraf har vi ca. 545 medlemmer med oplyst mailadresse. Hvad der skal gøres for at få mailadresser på de ca. 185 resterende tages op på
næste bestyrelsesmøde.

Ad 6 Udvikling
Etablering af model for at spørge medlemmerne om et givet emne (doodle) vil HM og SW
snakke sammen om – og det tages op på næste bestyrelsesmøde.

Ad 7 Eventuelt
Faste opgaver til bestyrelsesmedlemmerne vil blive fastlagt på næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til:
Torsdag den 24.2.2022 kl. 19 hos BT.
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