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Mødet afholdtes med følgende dagsorden: 

 

1. Siden sidst 

a. Godkendelse af referat 

b. Læserbrev i Villabyerne 

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. Fremtidig kommunikation med medlemmerne 

a. Opkrævninger 

b. Referater 

c. Nyhedsbreve og indkaldelser 

d. Informationsbrev 

e. Andet? 

f. Hvor meget analogt og hvor meget digitalt? 

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

a. Vi afventer referat 

6. Dialog med Gentofte Fri for Tyveri. 

7. Medlemsarrangementer (fra seneste referat): 

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

Dalskov og Michael Fenger. 

b. Arrangement i Bernstorff Slotshave 13. juni kl. 14.00. 

c. Nytårskur. 

8. Eventuelt. 

a. Mødedatoer 2021  

i. 3. juni (John) 

ii. 1. september (Jesper) 

iii. Generalforsamling 22. september 

iv. 3. november (Jørgen)  

 

Ad 1 Siden sidst 

Referatet fra seneste møde blev godkendt. 



Der var et læserbrev i Villabyerne 17. marts, hvor en grundejer på Søndersøvej påtalte vores 

hvervekampagne. Formanden havde besvaret det, og der har ikke efterfølgende været indlæg bortset 

fra en enkelt støtte til vores aktiviteter. 

 

Ad 2 Økonomi 

Kassereren orienterede om, at vores antal af betalende medlemmer nu har rundet 600. Ud over 

mange nye er det også rart, at vi kun har haft meget få restancer blandt gamle medlemmer. Her 

fungerer opkrævningen gennem NETS godt. 

 

Vi har i informationsbrevet opfordret kandidater til posten som revisor til at melde sig, men 

desværre uden resultat. Kassereren har dog en mulig kandidat, som han vil kontakte. 

 

Ad 3 Akkvisition 

Vores kampagne for at hverve nye medlemmer har givet et godt resultat. Der har været enkelte 

negative reaktioner, som især er kommet fra bestyrelser i mindre grundejerforeningen med 

obligatorisk medlemskab. Der har også været en del nye medlemmer, der har udtrykt tilfredshed 

med, at de på denne måde er blevet opmærksom på foreningen. 

 

Vi mangler endnu at se resultatet af den seneste udsendelse, som vil foreligge primo maj.  

 

Det er nu en meget vigtig opgave at skaffe mailadresser på flest mulige medlemmer, da vi kun på 

den måde kan opretholde en effektiv kommunikation med dem. Medlemmer af bestyrelsen 

kontakter telefonisk eller på anden vis de medlemmer, som vi mangler mailadresser fra. 

 

Ad 4 Kommunikation med medlemmerne. 

Vi er i kontakt med medlemmerne på flere forskellige måder. 

• Kontingentopkrævning - sker gennem NETS 

• Offentliggørelse af referater fra bestyrelsen og møder med kommunale instanser og andre – 

udsendes til de medlemmer, som vi har mailadresser på (mailmedlemmer) og lægges på 

vores hjemmeside. 

• Indladelse til generalforsamling - -sendes med mail til mailmedlemmer og omdeles til de 

øvrige. Lægges på vores hjemmeside. 

• Nyhedsbreve med invitation til medlemsarrangementer – sendes med mail til 

mailmedlemmer og er hidtil blevet omdelt til øvrige. Lægges på vores hjemmeside 

• Informationsbrev – sendes med mail til mailmedlemmer. 

• Medlemsundersøgelser med SurveyMonkey – sendes til mailmedlemmer. 

 

Vi har overvejet oprettelse af en Facebook gruppe, men har ikke besluttet det på nuværende 

tidspunkt. Hvis en sådan gruppe skal fungere, skal der være en administrator med tæt tilknytning til 

bestyrelsen, da det skal være et officielt talerør for foreningen og afspejle foreningens holdninger og 

politik. Der vil formodentlig også være en del arbejde med dagligt at overvåge siden og svare på 

spørgsmål. 

 

Under alle omstændigheder afspejler listen det meget store behov for mailadresser ti vore 

medlemmer for at sikre dem ordentlig information og mulighed for dialog. 

 

Ad 5 Møde med Vej & Park 

Vi havde et godt møde på TEAMS, men vi afventer fortsat et referat. 

 



I forlængelse af mødet har der været en god dialog med chefkonsulent Johanne Leth Nielsen, der er 

ansvarlig for trafiksikkerhed i kommunen. Vi har indsendt 5 forslag fra vore medlemmer til hende, 

og fulgt op på det. 

 

Der er meget stor interesse for udbygningen af fjernvarmenettet, og Gentofte Fjernvarme havde 

lovet en plan i april. I skrivende stund er den dog ikke offentliggjort. 

 

Vi har efterfølgende afgivet høringssvar til Planafdelingen om visse planer for den fremtidige 

anvendelse af Schäffergården. 

 

Ad 6 Gentofte Fri for Tyveri 

Vi har en dialog med Gitte Larsen Dalskov, som har ansvaret for denne kampagne. Hun deltager på 

vores generalforsamling, og vi vil støtte hendes indsats for at få oprettet et netværk af 

”tryghedsambassadører”. 

 

Ad 7 Medlemsarrangementer 

Vores arrangement i Bernstorff Slotshave 13. juni kl. 14.00 er fortsat under forberedelse. 

Invitationer vil blive udsendt i et nyhedsbrev i god tid inden. 

 

Generalforsamlingen bliver afholdt 22. september, og som noget helt nyt bliver det i Gentofte Kino. 

Vi vender tilbage med mere information om et spændende arrangement, hvor der bliver lejlighed til 

at hilse på vores nye borgmester Michael Fenger og samtidig efter generalforsamlingen få et 

hyggeligt socialt arrangement med en bid brød og en god film. 

 

Vores planer for Nytårskuren er fortsat i støbeskeen. 

 

Ad 8 Eventuelt 

Intet til dette punkt ud over datoer for kommende møder. 


