Referat af bestyrelsesmøde nr. 95

Dato:

Tirsdag den 22.1.2019 kl. 19:00

Sted:

Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, 2930 Klampenborg

Bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Lund, FL
Birthe Thomsen, BT
Birgit Elvang, BE
Niels Morling, NM
Susanne Waldhauer, SW
Tove Forsberg, TF

Afbud/No show:

Susanne Rønnow, SR

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 94

2.

Generalforsamling 2019

3.

Sager

4.

Det praktiske

5.

Eventuelt

Formand: Flemming Lund · Emiliekildevej 13 D · 2930 Klampenborg · Telefon 3963 0876 · info@skgf.dk . www.skgf.dk

Ad 1 Godkendelse af referat nr. 94
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 Generalforsamling 2019
Tjeklisten blev gennemgået, og der er nu lavet aftale med dirigenten.
SW sørger for at have computer med, så der kan vises ”overheads” bag bestyrelsen.
Primo februar vil FL udsende dagsorden for generalforsamlingen til bestyrelsen.
Indkaldelsen vil i år ikke blive sendt med post, men kun på mail, plus at der vil blive annonceret i Villabyerne (SR).
Til næste møde vil BT undersøge, hvor mange medlemmer vi har p.t.

Ad 3 sager
Bakken, herunder lokalplan 277. Ved godkendelsen af denne har vi indsendt klage. FL
har fået oplyst, at der var modtaget 17 klager i alt, og FL påtænker, at vi evt. tager kontakt
til disse for fælles fodslag.
Der var 22.1. dialogmøde med Lyngby-Tårbæk Kommune, hvor vores høringssvar blev
taget op. Der er 5 parter i disse dialogmøder, hvor Lyngby-Tårbæk Kommune vil afholde
møder enkeltvis for parterne, men vi ønsker, at alle er til stede - også her for fælles fodslag. Dialogmøderne vil finde sted 2 gange årligt med standard dagsorden, og FL opfordrer til, at så mange fra bestyrelsen som mulig deltager.
Dialogen med Plan og Byg går godt, da samarbejdet er velfungerende. Næste møde er
4.2. kl. 16. FL vil invitere Michael Holst plus anden fra Gentofte Kommune til at se, hvad
der er sket på Kongehøjen og Skovshovedvej mht. bebyggelseskrav.
Fællesrådet – her er der fundet fælles interesse i at gå dybere ned i Kommunens bebyggelseskrav.
Dialog med Park og Vej fungerer til gengæld ikke tilfredsstillende, da de bl.a. ikke svarer
på vor henvendelse, hvor vi har opstillet ca. 10 spørgsmål til dem. FL vil sende bestyrelsen
listen, hvor vi så kan komme med tilføjelser. Bl.a. spørgsmål til Skovshoved Havn projektet.
Bredbånd. Her har et medlem stillet spørgsmål, og planen er at tage det op med Plan og
Byg.
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Ad 4 Det praktiske
Hjemmesiden går det fremad for, men den er ikke færdig endnu. SW vil i samarbejde med
Steen Dawids ændre det forkerte telefonnr., der står på den gamle hjemmeside og her
også henvise den nye hjemmeside og årets generalforsamling.

Ad 5 Eventuelt
Det blev forslået, at vi evt. starter et samarbejde med den største grundejerforening i
Skovshoved By.

Flg. møder er blev fastsat:
Onsdag den 27.2. kl. 19 hos BT
Tirsdag den 26.3. kl. 19 hos BT (hvis der er behov for et møde før generalforsamlingen)
Torsdag den 25.4. kl.19 hos BT (opfølgningsmøde på generalforsamlingen)
Onsdag den 22.5. kl. 19 hos BT
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