
   

  

   

Referat af bestyrelsesmøde nr. 117 

  

 

Dato: Onsdag den 11.1.2023 kl. 19:00 

  

Sted: Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, 2930 Klampenborg 

  

Bestyrelsesmedlemmer: Flemming Lund, FL 

  Susanne Waldhauer, SW  

Birthe Thomsen, BT 

Birgit Elvang, BE 

Niels Morling, NM 

Tove Forsberg, TF 

 

Suppleanter: Henrik Mørck, HM 

Anne Boding Jensen, AJ 

 Søren Rahbek, SR 

 

Referent: Tove Forsberg, TF  

 

 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af referat nr. 116 

2. Generalforsamlingen 

3. Status på sager 

4. Hvervefremstød 

5. Det praktiske 

6. Udvikling 

7. 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  

mailto:info@skgf.dk
http://www.skgf.dk/


2/3 
 

 

Ad 1 Godkendelse af referat nr. 116 

  

Referatet godkendt. 

 

 

 

Ad 2 Generalforsamlingen 

 
Generalforsamling 2023 vil blive afholdt på Sølyst den 17.4.2023. NM har lavet en aftale 
med Sølyst omkring traktement, og der vil i år blive indført delvis betaling for dette for med-
lemmerne. Selve kontrakten med Sølyst vil FL kontakte Sølyst omkring, da nogle ting skal 
ændres i den. 
 
FL og NM vil lave udkast til indkaldelse og udsendelse heraf. NM kontakter Villabyerne for 
annonce deri. 
 
FL laver oplæg til selve beretningen. 
 
Den foreslåede bestyrelse er som tidligere med 3 suppleanter. BT er næstformand, og SW 
er IT-ansvarlig, men vil få støtte dertil af BE og AJ.  
 
 

 
Ad 4 Status på sager 

 

Spildevandssagen. Der vil blive afholdt møde med forvaltningen og formanden for Teknik- 

og Miljøudvalget sidst på måneden. Der er kommet et nyt begreb ind i dokumenterne for 

spildevand, der omtaler afledningskoefficienten, og det skal undersøges, hvad det indebæ-

rer. BT deltager i mødet, men andre er også velkomne til at deltage i dette og også i kom-

mende møder om fjernvarme. 

 

Orientering om samarbejdet med Park og Vej. Fællesrådet har forsøgt at få et bedre sam-

arbejde/info op at stå, men får at vide at beslutningerne er politiske. Fællesrådet har derfor 

bedt om møde med udvalgsformanden og den nye Park og Vej chef. Der vil blive afholdt 

møde sidst i denne måned. BT – og evt. andre interesserede – deltager. SR vil lave notat 

til dette møde omkring Hvidøreparken, der er ved at gå til grunde. 

 

Lokalplan 434 Hyldegårdsvej. Vi har fået en henvendelse fra et medlem, som vil blive in-

kluderet i vores høringssvar. Der er borgermøde 31.1., som også bliver sendt digitalt, hvor 

SW vil deltage via Teams. Umiddelbart ser lokalplanen fin ud, men der kan være bemærk-

ninger omkring mulig forurening på grunden. 

 

 

 

Ad 5 Hvervefremstød 

 

Adresseoplysninger er ikke kommet fra Helle Harremoes, og NM vil spørge hende, hvad 

status er. Vi kan også overveje at købe disse oplysninger hos et autoriseret firma. NM 

kunne få tilbud på dette, men FL vil først tage dette op i Fællesrådet. 
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Ad 6 Det praktiske 

 

NM og FL taler sammen om det praktiske omkring opkrævning af kontingent. FL starter 

med at lave et oplæg til NM. 

 

Økonomi. Kontingentet på 150 kr. blev aftalt til at være uændret. NM vil kontakte Birgit 

Hemmingsen om fortsat at være revisor for vor forening. 

 

 

 

Ad 7 Udvikling 

 

Dette blev også omtalt i punkt 2, hvor det blev besluttet, at SW vil få støtte til bl.a. hjemme-
siden af BE og AJ. Eksempler på ajourføring til overvejelse: 
 
Vejledninger 
Orienteringer ét år tilbage 
Ældre orienteringer 
Fjernvarme 
Orienteringer fra Bakken 
Orienteringer fra Sølyst (kommende) 
Info om videoovervågning 
Info om behandlingen af hegnssager 
Bestyrelsens beretninger 
 
 

 

Ad 8 Eventuelt 

 

Der blev foreslået en evt. rundvisning for bestyrelsen og måske SKGF’s medlemmer på 

Hvidøre, som Novo Nordisk ejer. AJ vil se nærmere på muligheden for dette. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til: 

 

Torsdag den 16.3.2023 kl. 19 hos Birthe.  

 

 


