Referat af bestyrelsesmøde nr. 108

Dato:

Mandag den 26.4.2021 kl. 19:00

Sted:

Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, 2930 Klampenborg

Bestyrelsesmedlemmer:

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

Suppleant:

Birgit Elvang, BE

Fravær:

Susanne Rønnow, SR
Henrik Mørck, HM

Referent:

Tove Forsberg, TF

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat nr. 107

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. 107
Referatet godkendt.

Ad 2 Generel drøftelse
Generalforsamling
Udskydes til næste bestyrelsesmøde, men FL tager kontakt til Sølyst for evt. afholdelse
dér.
Foreløbig drøftelse af bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen
SW fortsætter som webmaster (ekstern konsulent). SR udtræder. Nye bestyrelsesmedlemmer udpeges, når funktioner/opgaver for disse er konkretiseret.
NM er medlemsregistrator for nye medlemmer, udsendelse af breve til disse osv., men har
SW som back-up - p.t. rent praktisk, mere formelt efter generalforsamlingen. Selve brevet
til nye medlemmer forfattes af FL.
Vedtægtsændring mht. bopæl mv. tages op på næste møde.
Bakken
Miljøstyrelsen har udstedt en miljøgodkendelse, som FL vil lave en vurdering af. Umiddelbart finder SKGF godkendelsen ok. Målemetoderne kan måske give anledning til indgivelse af klage. Vurderes efter aftalt møde med Gentofte Kommune. Fritz Schur er utilfreds.
Mulighederne for etablering af alternative målinger overvejes drøftet med Fritz Schur.
Sagen vil blive taget op som orientering i næste info til medlemmerne.
Hvad angår støj fra fyrværkeriaffyring omkring nytår skal dette tages op med Gentofte
Kommune.
Opsætning af mobilmaster i vores område
Der er info på Internettet omkring placeringen, men bestyrelsens indstilling er, at de skal
undgås, hvis muligt. Hvis nogen i bestyrelsen hører nyt, kontaktes resten af bestyrelsen.

Ad 3 Det praktiske
Status på det nye administrationssystem
Henvendelser på mail om ind-/udmeldelser svarer NM på – og opdaterer vor mail registrering. ”Roskilde” systemet fungerer. Vi ligger stabilt omkring 700 medlemmer.
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Fremskaffelse af mailadresser
Evt. kunne vi i en boks, der kommer op, når man ind på hjemmesiden, opfordre til, at man
opgiver sin mailadresse. Dette kunne kombineres med en lignende boks på Facebook.
FL foreslår at skrive et brev til de ca. 50% af medlemmerne, vi ikke har mailadresse på.
NM undersøger muligheden for dette, og FL udarbejder forslag til brev.
Igangsættelse af hvervekampagne
Udsættes til næste møde.
Afholdelse af online-møder
Dette er en mulighed, da NM kan indkalde og sende os et link.
Større brug af Facebook
Det er et spørgsmål, hvad og hvor meget, vi ønsker at lægge på Facebook. Men den info,
der sendes til medlemmerne, ønskes også lagt på Facebook og på hjemmesiden. Ellers
tager SW stilling til at lægge interessante sager op.
Status på hjemmesiden
Der skal evt. lægges noget historik ind. P.t. er det oprettet for Bakken. FL og SW gennemgår hjemmesiden på separat møde.
Udestående besvarelser
FL udarbejder forslag til tekst for indmeldelser (se også punkt 2). FL sender kopi af henvendelser, der skal noteres, til TF, som holder en liste for dette ajour.

Ad 3 Eventuelt
Næste møde i Fællesrådet i maj vil SW deltage i.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til:
Torsdag den 10.6.2021 kl. 19 hos BT
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