
   

  

   

Referat af bestyrelsesmøde nr. 118 

  

 

Dato: Torsdag den 16.3.2023 kl. 19:00 

  

Sted: Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, 2930 Klampenborg 

  

Bestyrelsesmedlemmer: Flemming Lund, FL 

  Birthe Thomsen, BT 

Birgit Elvang, BE 

Tove Forsberg, TF 

 

Fravær:  Susanne Waldhauer, SW  

Niels Morling, NM 

 

Suppleanter: Henrik Mørck, HM 

Anne Boding Jensen, AJ 

 Søren Rahbek, SR 

 

Referent: Tove Forsberg, TF  

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status på opgaver i forbindelse med medlemsregistrering, betalingsservice og 

regnskab 

2. Generalforsamlingen, udskydelse eller aflysning? 

3. Arrangement Lynetteholmen 

4. Borgmestermøde 

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  

mailto:info@skgf.dk
http://www.skgf.dk/
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Ad 1 Status på opgaver i forbindelse med medlemsregistrering, betalingsservice og 

regnskab 

 

ForeningLett har guidet FL, BT, BE og SW igennem vort samarbejde med dem. Mht. øko-

nomi har SW kontakten til Anders. 

 

BT og BE vil i weekenden 18./19.3. opdatere vor medlemsliste, og der vil blive sendt mail 

til alle, der tidligere i 2020 har fået opkrævning med en passende tekst, som FL skriver, til 

indbetalingskort. Det skulle være muligt at sende denne mail ifølge BT. 

 

Teksten til annoncen i Villabyerne ændres, alt efter om Generalforsamlingen udskydes 

eller aflyses. BT tager kontakt til Villabyerne, når tid er. 

 

Når der kommer tilmeldinger til generalforsamlingen (hvis den afholdes), vil TF sende 

modtagelsesmail til de tilmeldte. 

 

SW skulle være i stand til at færdiggøre regnskabet og kontakte revisoren. 

 

Ang. opkrævning af kontingent vil BT spørge ForeningLet om de tre spor: PBS betalinger, 

udsendelse af girokort pr. mail og i almindeligt brev. Anders spørges også ang. ud-

sendelse af opkrævninger i relation til banken. 

 

 

 

Ad 2 Generalforsamlingen, udskydelse eller aflysning? 

 
Generalforsamling bliver udskudt til før eller eftersommerferien – eller aflyses helt. Det 
tager vi stilling til ved næste bestyrelsesmøde. 
 
FL informerer Sølyst.  
 
Og det skrives på hjemmesiden/Facebook, hvis beslutningen er aflysning. 
 
SW træffer aftale med revisoren for revision af regnskabet, som HM hjælper SW med at 
opstille. 
 

 
 
Ad 3 Lynetteholmen 

 

Vi vil afholde et arrangement for medlemmerne omkring Lynetteholmen. BT fortalte om et 

borgermøde, der har været afholdt på Rådhuset omkring dette.  

 

Foredragsholderen Lea Gram Jacobi vil gerne afholde et arrangement for vor og måske 

alle grundejerforeningerne i vores område i Byens Hus. Vi vil afholde dette arrangement 

den 11.5. kl. 19.30, og temaet er: Hvad er Lynetteholmen og dens betydning for Gentofte 

Kommune.  
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BT tager kontakt til Byens Hus og melder os til Byens Hus, så vi kan afholde arrangemen-

ter der, hvis SW ikke allerede har gjort det. FL skriver forslag til invitation til medlemmerne, 

som evt. vedhæftes næste info-mail. Anders/SW spørges, hvor mail-listen til medlemmer-

ne findes.  

 

BT spørger Byens Hus, om de kan tilbyde et evt. traktement til arrangementet. 

 

 

 

Ad 4 Borgmestermøde 

 

15.3. deltog FL i et Borgmestermøde for Fællesrådet, hvor embedsværket inkl. borg-

mesteren deltog ang. fremtidige møder med Kommunens forskellige afdelinger, så der 

bliver mere fleksibilitet alt efter emne. Emner er f.eks. fjernvarme, renovering af vore veje 

og fortovene etc. 

 

Borgmesteren var enig i Fællesrådets ønsker for disse møder, og der blev aftalt møde 

med Plan & Byg byplansudvalget om 14 dage. 

 

Ved automatiske procedurer til vi i fremtiden blive adviseret på forkant, bl.a. vedr. parke-

ringstiltag. 

 

 

 

Ad 4 Eventuelt 

 

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til: 

 

Onsdag den 10.5.2023 kl. 19 hos Birthe.  

 

 


