Referat af bestyrelsesmøde nr. 109
Dato:

Torsdag den 10.06.2021 kl. 19:00

Sted:

Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, 2930 Klampenborg

Bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Lund, FL
Birthe Thomsen, BT
Niels Morling, NM

Supplanter:

Birgit Elvang, BE
Henrik Mørck, HM

Fravær:

Tove Forsberg, TF (afbud)
Susanne Waldhauer, SW (afbud)
Susanne Rønnow, SR

Referent:

Flemming Lund, FL

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 108

2.

Generel drøftelse

3.

Det praktiske

4.

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. 108
Referatet godkendt.

Ad 2 Generel drøftelse
Generalforsamling
Besluttet at afvente med at afholde generalforsamling til ultimo april 2022. Fortsat drøftelse
på næste møde
FL undersøger mulighederne for afholdelse på Sølyst
NM færdiggør regnskab for 2020, status på næste møde
Drøftelse af bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen
SW fortsætter som webmaster (ekstern konsulent). SRR udtræder. Nye
bestyrelsesmedlemmer udpeges, når funktioner/opgaver for disse er konkretiseret. Fortsat
drøftelse på næste møde
NM er medlemsregistrator udsendelse af info til medlemmerne osv. Har SW som back-up
Drøftelse af mulighederne for assistance til NM med praktiske opgaver i øvrigt. BE stiller
sig til rådighed. Indholdet afklares bilateralt mellem NM og BE
Bakken
Klage indsendt over den netop udstedte miljøgodkendelse. Primære klagepunkter er dels
risikoen for en gradvis udvanding af tidsrummet for åbning og dels den utilstrækkelige
målemetode af støj fra Friluftsscenen. Følges op af FL
Orientering om oplæg til revideret mødeform med Park og Vej
Efter drøftelse i Fællesrådet er oplæg sendt til Park og Vej om en ændring i
mødestrukturen. Park og Vej er noget træge i besvarelsen. Orientering på næste møde
FL vil foranledige et nyt møde med direktøren for Bakken, eventuelt med deltagelse af
repræsentanter for den lokale beboergruppe

Ad 3 Det praktiske
Antal medlemmer
Aktuelt ca. 700 betalende. Niveauet konstant
Fast orientering om aktuelt antal på hvert bestyrelsesmøde
I perioden 1. januar til 30. juni 2020 er der kommet nye ejere i 227 ejendomme i vores
område. Disse er den primære målgruppe for hvervekampagnen, se efterfølgende
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Fast orientering om antal nye ejere i vores område efter modtagelse af ”Helles-liste”,
forventeligt to gange om året
Status på indsamling af mailadresser
Brev udsendt til 466 medlemmer uden oplyst mailadresse.166 af disse har hidtil
responderet (siden da er der indkommet en del flere)
Orientering om antal medlemmer med oplyst mailadresse i maj og november
Igangsættelse af hvervegruppe
Udkast til hvervebrochure drøftet for så vidt angår det principielle indhold
Besluttet:
NM justerer udkastet og sender revideret udgave ud herunder udkast til design (er sket,
mangler drøftelse af illustrationer)
FL udarbejder udkast til følgebrev
Den praktiske fordeling af opgaver drøftes på næste møde
Udestående besvarelser
Fortsat drøftelse på næste møde

Ad 4 Eventuelt
Næste møde i Fællesrådet endnu ikke aftalt
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til: Torsdag den 07.09.2021 kl. 19.00 hos BT

FL
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