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Mødet afholdtes med følgende dagsorden: 

 

1. Velkommen til Mads Justsen og Jørgen Thomsen 

2. Generalforsamling, status 

a. Konstituering og opgavefordeling 

b. Erfaringer fra arrangementet. 

c. Skal vi udsende referatet fysisk? 

3. Siden sidst 

a. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 1.9.2021 

b. Referat fra dialogmøde med kommunen om Grøn Omstilling 

c. Seneste fra Grønt Råd 

4. Økonomi og administration 

a. Aktuel status og medlemstal 

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. Vej & Park 

a. Referat fra markvandring ved Søndersø 4. oktober 

b. Trafiksanering af Søndersøvej 

c. Input til dagsorden for næste møde 

7. Fællesrådets møder med Michael Holst, Byplan 

8. Medlemsarrangementer: 

a. Rammerne for fremtidige arrangementer, herunder antal deltagere. 

b. Nytårskur. 

c. Gentofte Fri for Tyveri 

d. Udbygning af fjernvarme 

9. Eventuelt. 

a. Mødedatoer 2021  

i. 25. november (Jørgen) 

b. Mødedatoer 2022 (forslag) 

i. 19. januar - Hanne 



ii. 2. marts - Jeanett 

iii. Generalforsamling 16. marts 

iv. 30. marts - Jesper 

v. 1. juni - John 

vi. 17. august - Mads 

vii. 12. oktober – Jørgen Thomsen 

viii. 9. november – Jørgen Tarris  
 

Ad 1 Velkomst 

Mads Justsen og Jørgen Thomsen blev budt velkommen i bestyrelsen. Det er dejligt med to nye medlemmer. 

 

Ad 2 Generalforsamlingen 

Bestyrelsen konstituerede sig med John Zangenberg som næstformand. 

Rammerne for generalforsamlingen var anderledes i år i Gentofte Kino. Generelt var det en positiv oplevelse 

som også fik mange nye deltagere med. Maden var lidt af et problem, og måske skal vi gentænke formatet 

for generalforsamlingen, hvor der skal lægges mere vægt på et enklere arrangement suppleret med 

underholdning, som det skete med film i år. 

Referatet er udsendt digitalt til dem, som vi har mailadresse på, og det er offentliggjorte på vores 

hjemmeside. Det vil ikke blive udsendt fysisk. 

 

Ad 3 Siden sidst 

Referatet fra mødet 1.9.2021 blev godkendt. 

Jesper orienterede om det møde, som grundejerforeningerne i Fællesrådet var inviteret til på rådhuset, hvor 

man fra kommunens side ønskede input og medspil i den grønne omstilling. Mødet afspejlede, at der var 

behov for en præcisering af grundejerforeningens muligheder og den rolle, som de kan spille. Initiativet 

ligger fortsat hos kommunen. 

Der var ikke noget nyt fra Grønt Råd. 

 

Ad 4 Økonomi 

Der kommer fortsat et antal nye medlemmer ind og resultatet af GF blev kun et beskedent underskud. 

 

Ad 5 Fremtidig kommunikation 

Punktet gav anledning til en god diskussion om vore muligheder og den hidtidige måde, tingene har været 

gjort på. 

Der er ingen tvivl om, at vi har behov for flere mailadresser for at kunne kommunikere effektivt med vore 

medlemmer. Vi vil igen forsøge med uddeling af et brev med vores brochure og en opfordring til at aflevere 

mailadressen. Jeanett skriver et udkast, som Jørgen Ta. Ser igennem, inden brevet trykkes, kuverteres og 

uddeles af Hanne. 

Jørgen Th. mente, at vores hjemmeside har brug for en opdatering, og han vil sammen med Mads og Jørgen 

Ta., fremkomme med et forslag. 

Der blev også talt Facebook, men der er holdningen, at vi fortsat overlader det til lokale initiativer at oprette 

og vedligeholde grupper. 

 

Ad 6 Vej & Park 

Referatet fra seneste møde var fremkommet meget hurtigt, og det blev gennemgået, uden at det gav 

anledning til kommentarer. Jesper opfordrede alle til at samle punkter op til dagsordenen for vores 

forårsmøde. 



Trafiksaneringen på Søndersøvej er nu en kommunal opgave og Jesper vil fastholde kommunen på den med 

en rykker, hvis det bliver nødvendigt. 

 

Ad 7 Byplan 

Jesper orienterede m, at Fællesrådets møder hvert kvartal med Byplan nu vil blive genoptaget. Første dato er 

4. december kl. 16.00. På sigt vil det være godt, hvis endnu et medlem af vores bestyrelse kunne deltage i 

disse møder. Det er kompliceret stof, men meget vigtigt for vore medlemmer. 

 

Ad 8 Medlemsarrangementer. 

I lyset af det øgede medlemstal og det større fremmøde til generalforsamlingen blev det drøftet, hvilke 

rammer vi fremover skal have for vores medlemsarrangementer. Kombinationen af fagligt indhold og socialt 

samvær skal fastholdes, men vægtningen af de to kan godt variere fra et arrangement til det næste. 

Foreløbig planlægges følgende arrangementer: 

 

Nytårskur. Har er modellen, at vi mødes en søndag eftermiddag i januar kl. 14.00. Der serveres et glas bobler 

og Te/kaffe med kage. Der er en form for rundvisning eller foredrag. Stedet kunne være Charlottenlund Slot, 

Bernstorff Slot eller Ordrupgaard. John og Jørgen Ta undersøger mulighederne.  

 

Dialog med kommunen. Et mere fagligt arrangement, hvor vi kombinerer temaet om Gentofte Fri for Tyveri 

med udbygning af fjernvarme. Stedet skal være kantinen på rådhuset med mødestart 19.00 og afslutning kl. 

21.00. Vi har aftalt 2. februar, og Jesper kontakter Gitte Larsen Dalskov og Peter Normark Kirsch for 

nærmere aftale. 

 

A day at the races. Denne gang ikke med Marx Brothers men med Jørgen Ta, som vil kontakte banen for at 

undersøge muligheder. Det skal være en løbsdag og gerne med frokost. 

 

Ad 9 Eventuelt 

Det blev aftalt, at vores møder fremover starter kl. 19.00. 

Vores kalender ser foreløbig ud som følger: 

25. november   Jørgen Tarris 

9., 16., 23. januar Nytårskur 

19. januar  Hanne 

2. februar  GK om indbrud 

2. marts  Jeanett 

16. marts  Generalforsamling 

6. april  Jesper 

8. juni  John 

August-september A Day at the Races 

17. august  Mads 

12. oktober  Jørgen Thomsen 

9. November  Jørgen Tarris 

 


