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Mødet afholdtes med følgende dagsorden: 

 

1. Siden sidst, herunder Gitte Larsen Dalskov, Gentofte Kommune 

2. Økonomi og administration 

a. Aktuel status og medlemstal 

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

a. Aktiviteter med ejendomsmæglere (betaling for besvarelse af skemaer?) 

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

i. Søndersø området 

ii. Søndersøvej 

c. Indsats over for ejere af ejerlejligheder 

d. Genoptryk af brochure 

4. Forberedelse til mødet med Vej & Park 1. oktober 

5. Medlemsarrangementer. 

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

b. Bernstorff Slots Have 

6. Eventuelt. 

a. Mødedatoer 2020 

i. 4. november Jørgen 

 

Ad 1 Siden sidst 

Efter vores møde i juni med kommunens indbrudsforebygger, havde vi forventet et udspil, men det 

er endnu ikke modtaget. 

 

Ad 2 Økonomi og administration 

Vores økonomi er solid, da vi ikke har kunnet afholde medlemsarrangementer, der traditionelt giver 

underskud. 

 

Ad 3 Akkvisition 

Vores hverveaktiviteter med uddeling af breve har givet et fornuftigt resultat, og der kommer 

løbende nye medlemmer fra området omkring Søndersø. Jeanett og Hanne har gjort en stor indsats 

med uddelingen. 

Vi genoptrykker vores brochure, da oplaget er opbrugt. Jeanett klarer det. 



Planerne om målrettet aktivitet mod særlige områder stilles lidt i bero, da vi undersøger 

mulighederne for en mere omfattende hverveaktivitet gennem NETS. John, Jeanett og Jørgen 

koordinerer dette. 

Vi har et godt samarbejde med Danbolig som velvilligt uddeler vores brochure til nye ejere, hvor de 

har formidlet handlen, i vores område. 

 

Ad 4 Møde med Vej & Park 

Efter at vores forårsmøde med Vej & Park flere gange er blevet udskudt, vil det nu blive afviklet 1. 

oktober udendørs i forbindelse med markvandring ved Hundesømosen. Det er langt fra en 

tilfredsstillende løsning, men åbenbart det bedste man fra kommenenes side kan tilbyde. Vi har 

følgende punkter, som vi tager med til mødet, hvor Jesper, Jeanett, Hanne og John deltager: 

 Opfølgning på referater fra markvandring ved Søndersø, herunder især 

indvendingerne fra grundejerne i området. 

 Opfølgning på vedligeholdelsen ved Hundesømosen. 

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

tid? 

 Opsætning af informationsskilte om dyreliv i Hundesømosen. 

 Renovering af adgangsvej fra Hundesøvej til Hundesømosen. 

 Orientering fra kommunen om fortovsrenovering ved Ermelundsvej og Soløsevej. 

Her undrer det os, at byggematerialerne er leveret op til 8 md. før, de skal bruges og 

at Hundesøvej mod Ermelundsvej har været spærret i mange uger, efter at fortovet er 

færdiggjort. 

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

Ermelundsvej. 

 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. 

 Udbygning af fjernevarme 

 Trafiksanering og hastighedsnedsættelse på Søndersøvej 

 Gentofte Kommunes planer for etablering af ladestationer til elbiler. 

 Opstilling af affaldspande til hundeposer ved Ermelunden. 

 

Ad 5 Medlemsarrangementer 

Vi må desværre konstatere, at det ikke har været muligt at planlægge og afvikle 

medlemsarrangementer i år (ud over generalforsamlingen som vi lige nåede, inden alt blev lukket 

ned). 

For 2021 regner vi med at komme stærkt igen, og ud over generalforsamling i marts arbejder vi på 

to arrangementer. Det er endnu for tidligt at gå i detaljer der arbejdes på sagen. 

 

Ad 6 Eventuelt 

Jesper fremkommer med datoforslag til bestyrelsesmøder og generalforsamling 2021 til næste møde 


