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Mødet afholdtes med følgende dagsorden: 

 

1. Siden sidst 

a. Godkendelse af referat 

2. Økonomi og administration 

a. Aktuel status og medlemstal 

b. Hvervning af revisor. 

3. Akkvisition for genopretning af medlemstal  

a. Status for sidste bølge af hvervning 

b. Opfølgning for at skaffe mailadresse 

4. Bestyrelsens sammensætning. 

a. Hanne Hammer har meddelt, at hun ønsker at udtræde ved generalforsamlingen. 

b. Antal medlemmer og hvervning. 

5. Fremtidig kommunikation med medlemmerne 

a. Opkrævninger 

b. Referater 

c. Nyhedsbreve og indkaldelser 

d. Informationsbrev 

e. Andet? 

f. Hvor meget analogt og hvor meget digitalt? 

6. Dagsordenpunkter fra mødet med Vej & Park 11. marts 

a. Gennemgang af referat 

7. Dialog med Gentofte Fri for Tyveri. 

8. Medlemsarrangementer: 

a. Generalforsamling 22. september. Dialog med Gentofte Kino. Deltagelse af Gitte 

Dalskov og Michael Fenger. 

b. Arrangement i Bernstorff Slotshave 13. juni er aflyst 

c. Rammerne for fremtidige arrangementer, herunder antal deltagere.. 

d. Nytårskur. 

9. Eventuelt. 

a. Mødedatoer 2021  

i. 1. september (Jesper) 

ii. Generalforsamling 22. september 

iii. 3. november (Jørgen)  
 



 

 

Ad 1 Siden sidst 

Referatet fra seneste møde blev godkendt. 

Vi har modtaget invitation til reception i anledning af borgmesterskifte. Bestyrelsens medlemmer vurderer 

selv, om de har mulighed for at deltage. 

Vi har modtaget henvendelse fra medlemmer på Solbakkevej om et byggeri i nummer 39. Vi kan se i 

Weblager, at der er fremsendt påtaler fra kommunen, og vi følger op med et brev til Plan og Byg, hvor vi 

opfordrer til, at de gældende regler overholdes, og at der ikke gives dispensation. 

Der er indkaldt til borgermøde om ombygning af Sauntesvej 13. Vi har fået henvendelse herom fra et 

medlem, og formanden deltager i borgermødet. 

 

Ad 2 Økonomi 

Foreningen har en solid økonomi, som er styrket med tilgangen af mange nye medlemmer og det forhold, at 

der ikke har kunne afvikles medlemsarrangementer grundet Corona restriktioner. 

Der har meldt sig en kandidat til posten som revisor. Det er Anders Holde, Soløsevej 3. Foreningen har budt 

ham velkommen, selvom hans mandat skal bekræftes af den kommende generalforsamling. 

 

Ad 3 Akkvisition 

Vores hvervekampagner er nu afsluttet, selvom der fortsat kommer nye medlemmer til. Vi kan glæde os 

over, at vi med over 660 medlemmer har kunne sige velkommen til mange nye, og at medlemstilgangen er 

jævnt fordelt over hele vores område. 

De mange nye medlemmer medfører også nye krav til vores kommunikation og vores arrangementer. Vores 

kommunikationsstrategi er baseret på, at vi benytter mail til udsendelse af referater, informationsbreve og 

invitationer til medlemsarrangementer. Imidlertid mangler vi mange mailadresser, og få at råde bod på det, 

vil der blive udsendt et fysisk brev med PostNord, hvor vi indkalder til generalforsamling og samtidig beder 

medlemmerne om at aflevere deres mailadresse.  

Der vil fortsat blive suppleret med andre aktiviteter for at få mailadresser i det omfang, der er tid til det. 

 

Ad 4 Bestyrelsens sammensætning 

I bestyrelsen mener vi, at der er behov for at supplere de nuværende medlemmer, så vi kommer op på de 7 

medlemmer, som vedtægterne tillader. Årsagen er, at vi med nye medlemmer får friske idéer ind, vi får ofte 

adgang til et nyt netværk og vi fremtidssikrer foreningen. 

Vi har allerede en kandidat, men bestyrelsen vil opfordre alle, der er interesseret, i at kontakte formanden for 

en gensidig orientering. Valget til bestyrelsen finder naturligvis sted på generalforsamlingen. 

 



Ad 5 Fremtidig kommunikation med medlemmerne. 

Som beskrevet ovenfor kommunikerer vi med medlemmerne i digital form. Vi har ikke lagt os fast på, 

hvordan det skal foregå fremover, men strategien er afhængig af, at vi har mailadresser på alle. Vi vil 

genoptage dette punkt på næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 6 Referat fra mødet med Vej & Park 

Mødet foregik over Teams og det var et godt møde, hvor V&P mødte talstærkt op og hvor vi fik gennemgået 

de fleste af vores punkter. Referatet er nu godkendt, og det offentliggøres på vores hjemmeside, og 

medlemmerne gøres opmærksom på det i næste nyhedsbrev. 

 

Ad 7 Dialog med Gentofte Fri for Tyveri 

Vi har modtaget diverse materialer, og planlægger at invitere til et medlemsmøde om dette tema. Det 

planlagte indlæg på generalforsamlingen bliver der ikke tid til. 

 

Ad 8 Medlemsarrangementer 

Vores generalforsamling afholdes onsdag 22. september. Da vi ikke har kunne mødes i lang tid, skal der lidt 

ekstra til denne gang, og vi håber også at mange af de nye medlemmer har lyst til at deltage. Derfor afholdes 

generalforsamlingen i Gentofte Kino, hvor der ud over det faglige bliver lejlighed til at hilse på Borgmester 

Michael Fenger, der bliver budt på mad og drikke og vi slutter aftenen af med en film. Der bliver udsendt 

indkaldelse og invitation inden længe, men reserver allerede nu datoen til dette arrangement. 

Rammerne for de fremtidige arrangementer blev drøfte. Hvis vi kan forvente mange flere deltagere, vil vi 

blive nødt til at tænke det med ind i planlægningen og i den type arrangementer, som vi kan afholde. 

Arrangementet i Bernstorff Slotshave, som var planlagt til 13. juni, er aflyst, da det hidtil har været for 

usikkert, hvilke muligheder, der er for møder at denne type. 

 

Ad 9 Eventuelt 

Her blev blot aftalt datoerne for de kommende bestyrelsesmøder 1. september og 3. november. Det kan blive  

nødvendigt med et konstituerende møde efter generalforsamlingen. 

 


