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Ad 1 Godkendelse af referat nr. 96
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 Generalforsamling 2019
Tjeklisten blev gennemgået, og alt er på plads. FL og SW taler sammen ang. overheadprojektor og slides lige inden generalforsamlingen.
FL har sendt udkast til beretning for generalforsamlingen til bestyrelsen, som bedes
komme med rettelser tilføjelser – hvis der er nogen.
Det endelige antal tilmeldinger bliver opgjort 31.3., men p.t. er der ca. 110.
Regnskabet blev underskrevet af bestyrelsen, og det blev aftalt at bestyrelsen mødes på
Sølyst kl. 18.30 den 4.4.

Ad 3 Sager
Bakken, dialogmøde med Lyngby-Tårbæk Kommune fandt sted 12.3. kl. 8.00, hvor BT
og FL deltog. Opfølgende møde med Gentofte Kommune er fastsat til 24.4., hvor FL og BT
deltager, og hvor P-forhold og P-zoner vil være på dagsordenen. Borgmesteren har udtrykt
forståelse for diskussion af dette. I næste info vil der blive orienteret om Bakken, og der vil
blive opfordret til at komme med in-put fra medlemmernes side.
SIF-møde fandt sted 6.3., og FL og BT deltog. Der blev orienteret om nedrivning og nyopførelse af hallen, hvorved den omdiskuterede låge vil blive sløjfet. Da disse ændringer og
vil have indflydelse på Frøhlichsvej, vil de blive medinddraget. Også lokalplanen skal ændres, da hallen er bevaringsværdig.
Dialogmøde med Park & Vej fandt sted 5.3., hvor SW og FL deltog. Sidenius udtrykte ønske om møde med SKGF, og FL og SW vil gå til dette møde, hvor der bl.a. skal tales om
den planlagte nippe-nyttehave og hegn.
Havn og By projektet sker der ikke noget omkring p.t. Og vedligeholdelse af veje og fortove er der heller ikke noget konkret om.
Generel nedsættelse af hastigheden på Kystvejen vil komme på dagsordenen for Park &
Vej.
Nyt omkring bus 1A vil der blive orienteret om i næste info, som udkommer lige før eller
lige efter generalforsamlingen.
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Bredbånd. Dialogmøde med TDC 4.3., hvor SW og BT deltog. SW fik visitkort på en kontaktperson hos You See, har kontaktet ham, men ikke hørt tilbage. Der skal omkring 50
underskrifter til, for at You See vil gå ind i sagen, og det blev foreslået at henvende sig til
de 2 medlemmer af SKGF, der har tilbudt sin hjælp, omkring dette og andre tiltag for bedre
bredbånd. FL vil kontakte dem. Bredbåndssituationen vil også blive omtalt i næste info.
Fællesrådet – FL har sendt bestyrelsen et oplæg til Fællesrådet, som bedes set igennem
for evt. kommentarer. FL, SW og BT deltager i næste Fællesrådsmøde den 15.4.

Ad 4 Det praktiske
Den nye hjemmeside er under opbygning, men fungerer fint p.t. Den gamle hjemmeside er
endnu ikke lukket ned, da der stadig er noget, der skal overføres fra den til den nye.
Opkrævninger og rykkere er udsendt. Medlemsantallet kan først opgøres efter generalforsamlingen, da den ligger så tidligt i år, at betalingsfristen er efter denne.
Det blev besluttet, at næstformandsposten for fremtiden skal være på valg hvert år ligesom formandsposten, og SW blev valgt for det kommende bestyrelsesår.

Ad 5 Eventuelt
Flg. møder er blev fastsat:
Torsdag den 25.4. kl.19 hos BT (evt. opfølgningsmøde på generalforsamlingen)
Onsdag den 22.5. kl. 19 hos BT
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