Referat af bestyrelsesmøde nr. 90

Dato:

Torsdag den 15.3.2017 kl. 19:00

Sted:

Flemming Lund, Emiliekildevej 13 D, 2930 Klampenborg

Bestyrelsesmedlemmer:

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

Afbud/No show:

Birthe Thomsen, BT
Susanne Rønnow, SR
Erica Skafdrup, ES
Jannick Nytoft, JN

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 89

2.

Generalforsamling 2018

3.

Ny kasserer

4.

Sager

5.

Hjemmesiden

6.

Eventuelt

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

Ad 1 Godkendelse af referat nr. 89
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 Generalforsamling 2018
Følgende er aftalt og ok:
•
•

Sølyst bestilt, alt ok (SR)
Borgmesteren inviteret, ok (FL)

Følgende opgaver er aftalt, men ikke færdige:
•
•
•

Oplæg til slides (FL)
Fremstilling af slides (SW)
Forslag til indkaldelse blev tilrettet og godkendt. Medlemmerne skal gøres
opmærksom på, at det er sidste gang, vi udsender indkaldelsen pr. post., og
at det fremover bliver pr. mail og annonce i villabyerne.

Følgende forhold blev drøftet og skal afklares:
•

Aftale om det praktiske i forbindelse med udsendelse af indkaldelsen – FL
kontakter SR
➢
➢
➢
➢
➢

Strimer på konvolutten (opfordring til at oplyse mailadresse)
Trykning af indkaldelse, inkl. budget
Udsendelse, herunder kontakt til Per Kølendorf
Opfølgning på muligheden for fremviser på Sølyst
Dirigent. NM foreslog Georg Leth, som han vil kontakte, da Tjelle ikke
kan i år. Gaver købes af BT.

Ad 3 Ny kasserer
Da BS ikke længere ønsker at være kasserer, vil NM overtage hvervet.

Ad 4 Sager
Lokalplan 402 har været taget op i Fællesrådet, og FL er i dialog med Plan & Byg. FL informerede bestyrelsen om bygningsregulativet/lokalplanen, som ikke er let forståeligt. Der
bliver afholdt borgermøde den 20.3. ang. lokalplan 402.
Oversigt over medlemmers mails til vor info.mail skal arkiveres på hjemmesiden.
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FL har kontakt til Plan & Byg for at gå i dialog om, hvordan man undgår naboproblemer
ved nybygninger.
Havn & By projektet er vakt til live igen, og Kommunen har afsat 45 mio. til det.
Aktuelle sager som vil blive omtalt i næste info til medlemmerne:
Kongehøjen 8 (byggesag)
Dyrehavevej 48 (afledte gener efter byggesag)
Skovshoved Havn (parkering)
Forespørgsel på Strandvejen 375 (mulig byggesag)
Mht. alle de indbrud der er i området, planlægger SKGF at lave en temaaften, se tidligere
referat.

Ad 5 Hjemmesiden
Den nye hjemmeside er oppe at køre, men det er den gamle også. Visse data vil blive
overført til den nye, f.eks. lokalplaner. SW undersøger sammen med FL. Når den nye er
helt parat, vil vi i vores info til medlemmerne oplyse om det. Samtidig vil den gamle blive
slettet.

Ad 6 Eventuelt
Der afholdes generalforsamling i Fællesrådet 21.3. kl. 16.30 på Rådhuset (møderum 1),
og så mange som mulig fra vores bestyrelse opfordres til at deltage. Besked til FL.
Vi har fået tilbud om 15% rabat til vore medlemmer, og dette vil der blive orienteret om i
næste info til medlemmerne.
Næste møder er:
Mandag 30.4.18 kl. 19 hos BT
Onsdag 13.6.18 kl. 19 hos BT
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