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Mødet afholdtes med følgende dagsorden: 

 

1. Siden sidst 

2. Økonomi og administration 

a. Aktuel status og medlemstal 

3. Akkvisition for genopretning af medlemstal 

a. Aktiviteter med ejendomsmæglere 

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

c. Indsats over for ejere af ejerlejligheder 

d. Andre forslag 

4. Forberedelse til mødet med Vej & Park 

5. Medlemsarrangementer. 

a. Hvornår kan vi genoptage dem 

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

c. Bernstorff Slots Have 

6. Eventuelt. 

a. Mødedatoer 2020 

i. 3. juni Jeanett 

ii. 26. august John 

iii. 4. november Jørgen 

 

Ad 1 Siden sidst 

Mødet blev afholdt med behøring hensyntagen i forhold til smitterisikoen fra Covid-19 virus. 

 

Ad 2 Økonomi og administration 

Foreningens formue er fortsat intakt, men der er et bekymrende fald i medlemstallet efter den 

afsluttende rykkeromgang. 

 

Ad 3 Akkvisition 

Vi har hidtil udsendt breve til nye ejere, omdelt brochurer og annonceret i Villabyerne. Der har dog 

hidtil i år været en netto afgang af medlemmer. Derfor må vi prøve andre muligheder. 

 

Ejendomsmæglere Vi har i flere omgangen haft et samarbejde med Danbolig, og Jesper vil tage 

kontakt for at undersøge muligheden for at mæglerne orienterer køberne om muligheden for 

medlemskab i foreningen. 

 

Ejerlaug om mindre foreninger. Der er en række af denne type foreninger indenfor vores område, 

hvor grundejerne ikke føler et behov for medlemskab af en stor forening. Vi vil skrive målrettede 

brev til omdeling i disse områder. Også grundejere omkring Søndersø og Hundesømosen, hvor vi 



gør en stor indsats i forhold til kommunen, må opfordres målrettet til medlemskab. Vi vil også 

henvende os til bestyrelsen i Haveforeningen Bernstorff, for at tilbyde en form for medlemskab. 

 

Ejerlejligheder Her har vi traditionelt ikke drevet akkvisition, men i flere af vore naboforeninger 

udgør de en betydelig del af medlemmerne. 

 

For alle disse grupper gælder det, at der må kommunikeres mere målrettet til de lokale forhold 

sammen lignet med vores hidtidige brochure. Det er tanken at omdele breve i kuverter fra 

foreningen til de pågældende. Jesper skriver udkast til disse breve. 

 

Ad 4 Møde med Vej & Park 

Mødet er udsat to gange grundet Corona situationen. I mellemtiden har vi tilføjet yderligere punkter 

til dagsorden, som nu har følgende med: 

 

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. 

 

Ad 5 Medlemsarrangementer 

På grund af Corona er det usikkert, hvilke arrangementer, vi kan gennemføre i år. Derfor vil vi 

udskyde vores bustur til landstederne til 2021 og vurdere muligheden for at gennemføre 

arrangementet i Bernstorff  Slotshave. 

 

Ad 6 Eventuelt 

Der er ingen ændringer i mødedatoerne for resten af året. 

 


