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3. juni 2020 kl. 19.00 

Jeanett Grau Engstrøm 
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Mødet afholdes med følgende dagsorden: 

 

1. Siden sidst 

2. Indbrudssikring i samarbejde med konsulent Gitte Larsen Dalskov fra Gentofte Kommune. 

3. Økonomi og administration 

a. Aktuel status og medlemstal 

4. Akkvisition for genopretning af medlemstal – jf. referat fra mødet 29. april. 

a. Aktiviteter med ejendomsmæglere 

b. Indsats over for ejerlaug og mindre foreninger med deklareret medlemskab 

i. Søndersø området 

ii. Søndersøvej 

c. Indsats over for ejere af ejerlejligheder 

d. Andre forslag 

5. Forberedelse til mødet med Vej & Park – udskudt og uden dato p.t. 

 Fra Park og Vej 

 Nyt busnet 2019 

 

 Fra Bernstorffs-Jægersborg GF 

 Opfølgning på referater fra markvandring ved Søndersø, herunder især 

indvendingerne fra grundejerne i området. 

 Opfølgning på vedligeholdelsen ved Hundesømosen. 

 Orientering fra kommunen om fortovsrenovering ved Ermelundsvej og Soløsevej. 

 Udbygning af fjernevarme 

 Renovering af cykelsti på Ermelundsvej fra Jægerborg Alle til Søndersøvej. 

 Resultatet af kommunens møder med politiet om parkering på Ermelundsvej ved 

stopforbud og på Ibstrupvej i henhold til 10 m. reglen. 

 Forslag fra et medlem til vores generalforsamling: Jeg foreslår, at der gøres en 

indsats for at forbedre oplevelsen ved at gå rundt i kvarteret ved, at der opfordres til 

klipning. 

 Afspærring og renovering af sti ved Hundesømosen – hvorfor skal det tage så lang 

tid? 

 Renovering af fortov på Hundesøvej i forbindelse med renovering af fortov på 

Ermelundsvej. 

 Trafiksanering og hastighedsnedsættelse på Søndersøvej 



 

6. Medlemsarrangementer. 

a. Hvornår kan vi genoptage dem. 

b. Bustur til landstederne(eventuelt uden bus???) 

c. Bernstorff Slots Have 

 

7. Eventuelt. 

a. Mødedatoer 2020 

i. 26. august John 

ii. 4. november Jørgen 

 

Ad 1 Siden sidst 

Jeanett har deltaget i en virtuel generalforsamling i Gentofte Frivilligcenter. Der er 87 

medlemsforeninger og et meget højt aktivitetsniveau i huset på Hellerupvej. 

 

Ad 2 Indbrudssikring 

Gentofte Kommune har ansat Gitte Larsen Dalskov som konsulent for projekt ”Gentofte fri for 

tyveri”, og hun deltog på dette punkt i mødet. Gitte er knapt nok kommet i gang med arbejdet 

grundet Corona restriktioner, men planen er, at hun skal være ansvarlig for det planlagte 

vægterkorps. Samtidig skal hun styrke brugen af Nabohjælp og i den forbindelse, vil man gerne 

udpege lokale tryghedsambassadører, der gør Nabohjælp mere nærværende. BJGF er naturligvis 

interesseret i at støtte dette initiativ, og når Gitte er lidt længere med planerne, vil vi gennem 

kommunikation til vore medlemmer, møde og på anden vis fremme arbejdet. 

 

Ad 3 Økonomi 

Første halvår har givet et overskud og vores formue er intakt omkring 100 tkr. Den planlagte 

medlemsaktivitet, er dog blevet udskudt, og dermed er der sparet en del penge. 

Mellemstallet er stabilt, men på et lavere niveau, da Kollegiehaven ikke længere er kollektivt 

medlem.  

 

Ad 4 Akkvisition 

Der er nødvendigt at øge vores hverveaktivitet, og vi har en række aktiviteter i gang. 

a. Vi har i flere omgange samarbejdet med Danbolig, og Jesper vil nu kontakte dem 

med henblik på at få en mere aktiv indsats i forbindelse med hushandler. 

b. Vi har et mindre forsøg med akkvisition gennem et medlem ved Søndersøvej, som 

stemmer dørklokker. Udgangspunktet er en kampagne for at få nedsat farten på 

Søndersøvej. Vi planlæger en husstandsomdeling i området, og i den forbindelse er 

der bestilt kuverter med vores logo. Når vi har erfaringer med denne aktivitet, vil vi 

vurdere muligheden for at anvende den i andre områder, hvor der kan argumenteres 

ud fra lokale forhold. 

c. Vi har tidligere ikke optaget medlemmer fra ejere af ejerlejligheder, men det vil vi 

gøre fremover. 

d. Fra Fællesrådet får vi halvårligt en liste med tilflyttere. I vores område er der 

omkring 50 nye ejere siden 1. januar. Jesper vil skirve et udkast til et hvervebrev til 

dem, Jørgen vil brevflette, så brevene bliver individuelt adresseret, og Hanne vil 

uddele dem i vores nye kuverter med vores brochure vedlagt. 

e. John er ved at undersøge muligheden for at købe adresser, som kan anvendes til en 

udsendelse gennem NETS med et opkrævningskort. 



 

Ad 5 Møde med V&P 

Vi afventer fortsat, at rådhuset bliver åbnet for møder med administrationen. Dagsorden med 

punkter til mødet er gengivet ovenfor under dagsorden. 

 

Ad 6 medlemsarrangementer. 

Det er fortsat uklart, hvornår vi kan genoptage medlemsarrangementer, men realistisk set er det 

først omkring september. Selv på det tidspunkt mener vi ikke, at det er forsvarligt at gennemføre 

den planlagte bustur, så den udskydes til 2021. Jesper giver besked til Lokalhistorisk Forening, og 

John giver besked til bussen. 

Arrangementet i Bernstorff Slotshave er ikke kommet videre, da det ikke har været muligt at 

komme i kontakt med de relevante myndigheder. Jeanett følger op på det. 

Vi vil undersøge muligheden for et Jægersborg arrangement i september. Jeanett går videre med 

det, og hvis det bliver muligt, vil Jesper kontakte foredragsholderen. 

 

Ad 7 Eventuelt 

Intet til dette punkt ud over næste møde, som er 26. august hos John. 


