
 
  

   

Referat af bestyrelsesmøde nr. 88   

  

 

Dato:       Onsdag den 4.10.2017 kl. 19:00 

  

Sted:      Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, Klampenborg 

  

Bestyrelsesmedlemmer:      Flemming Lund, FL  

      Birthe Thomsen, BT 

      Susanne Waldhauer, SW 

      Bent Jørgensen, BJ 

      Erica Skafdrup, ES 

      Tove Forsberg, TF  

  

No show:      Susanne Rønnow, SR 

      Jannick Nytoft, JN  

 

Inviteret:      Niels Morling, NM 

 

Referent:      Tove Forsberg, TF  

 

 

 

 

Dagsorden:  

  

1. Godkendelse af referat fra seneste møde  

2. Velkomst til og præsentation af ny suppleant Niels Morling 

3. Fællesrådet og dialog med Gentofte Kommune 

4. Sager 

5. Hjemmesiden 

6. Udkast til budget for 2018 (Birgitte S) 

7. Info til medlemmerne 

8. Eventuelt 

 

 

 

 
Formand: Flemming Lund · Emiliekildevej 13 D · 2930 Klampenborg · Telefon 3963 0876 · info@skgf.dk . www.skgf.dk  
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Ad 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 87  

  

Referat godkendt.  

  

  

Ad 2 Velkomst til og præsentation af ny suppleant Niels Morling 

  

Niels Morling blev budt velkommen. NM fortalte lidt om sig selv og sine grunde til gerne at 

ville være med i bestyrelsesarbejdet. Resten af bestyrelsen fortalte også kort om sig selv 

og om ”sine pladser” i bestyrelsen. 

 

  

Ad 3 Fællesrådet og dialog med Gentofte Kommune 

  

Der var møde i Fællesrådet den 21.9., hvor FL og BT deltog. Her blev både bebyggelsen 
ved Klampenborg Station og bebyggelsen ved Charlottenlund Station drøftet. Og FL havde 
lavet et oplæg til borgmesteren om en politisk drøftelse af disse sager. Dette oplæg blev 
godkendt og er sendt til borgmesteren. Kopi af oplægget sendes til SKGF bestyrelsen. Der 
er aftalt møde med borgmesteren inden Kommunevalget. 
 
I vores info til medlemmerne vil vi gøre opmærksom på høringer i sagerne. 
 
 

Ad 4 sager 

  

Som case over for Plan & Byg vil FL principielt anføre nybygning af hus på Frøhlichsvej, 

hvor huset laves med højt kip, som jo så senere kan ændres, hvis ikke der tages højde for 

det i byggetilladelsen. 

 

FL vil udarbejde en håndbog til alle grundejerforeningerne, der angiver love for byggereg-

ler, som kan bruges, hvis der kommer henvendelser fra medlemmer, der føler sig usikre 

overfor, hvad der sker i nærheden af dem.  

 

 

Ad 5 Hjemmesiden 

 

Vores nye hjemmeside, som SW har lavet, hedder skovshoved-klampenbog.dk, og SW 

sender bestyrelsen mail omkring den nye hjemmeside, som også blev præsenteret på mø-

det. Vi kan så komme med kommentarer omkring, hvad der skal med på hjemmesiden 

osv. 

 

I vores info til medlemmerne vil vi også orientere om den nye hjemmeside. 
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Ad 6 Udkast til budget for 2018 (Birgitte S) 

 

BS har lavet et udkast, som vil blive sendt til bestyrelsen af FL. Evt. kommentarer til dette 

budget sendes til FL. 

 

 

Ad 7 Info til medlemmerne 

 

Er desværre blevet forsinket, men NU skal det være. 

 

Emnerne i den info, der nu sendes, er: 

 

• Lokalplan 378 afgjort  

• Svar fra Plan og Byg om principielle forhold 

• Orientering om markvandring 

• Byggesager der skaber uro 

• Dialog med GK 

• Høring af lokalplaner 

• Råd og vink 

• Bakkesagen 

• NY hjemmeside 

 

Bestyrelsen må meget gerne komme med bemærkninger til det, der bliver udsendt, da det 

bliver udsendt i bestyrelsens navn. 

 

 

Ad 8 Eventuelt 

 

Mht. system for arkivering af sager, som henstod, er der nu taget hånd om dette, da det vil 

blive en del af vor nye hjemmeside. 

 

Næste møder er: 

 

29.11. kl. 18 – med efterfølgende julefrokost hos SR. 

 


