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Mødet afholdtes med følgende dagsorden: 

 

1. Siden sidst 

a. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 06.04.22 

2. Økonomi og administration 

a. Medlemsstatus 

b. Mailadresser – igen, igen. 

3. Dialogmøde med Vej & Park 

a. 16. marts. Status efter mødet. Gennemgang af referat med henblik på opfølgning. 

4. Lokalplaner 

a. Sauntesvej 13, plan 427. 

b. Schæffergården, Evia’s planer, dialog med Evia, kommunen og andre grundejere. 

5. Fællesrådet 

a. Regnvandsseparation, status. 

6. Kommunikation 

a. Strategi, herunder fornyelse af hjemmeside. 

7. Medlemsarrangementer: 

a. 27.8. A Day at the Races. Opfølgning. 

8. Eventuelt. 
 

Ad 1 

Referat godkendt. Ellers intet til dette punkt. 

 

Ad 2 Økonomi 

Der er kommet 12 nye medlemmer i år, og efter den sædvanlige rykkerprocedure har vi slettet med 

restanterne. 

Der arbejdes fortsat på at skaffe mailadresser på alle medlemmer. Det er aftalt, at vi nu vil henvende os 

direkte på adressen til de medlemmer, som vi mangler mailadresser på. Mads er tovholder på opgaven, 

men det fordeles i øvrigt blandt bestyrelsen. 

 

Ad 3 Vej & Park 

Vi gennemgik referatet fra mødet 16. marts. Heri er en række punkter, hvor man fra kommunen lovede at 

komme med svar. Dem har vi ikke modtaget og Jesper rykker nu vores kontakt i V&P. 

 

Ad 4 lokalplaner 

Lokalplan 427 om Sauntesvej 13 er netop sendt i høring. Jesper deltager i borgermøde 17. august, og vi 

sender en mail til vore medlemmer på Sauntesvej for at høre deres input til vores høringssvar. 

 

Evias betingede køb af Schæffergården med henblik på at om- og tilbygge for at etablere ældreboliger har 

givet anledning til bekymring hos grundejerne i området. Jesper har deltaget i møder med Evias direktør for 

at blive orienteret om planerne. Vi er også blevet kontaktet af nogle af vore medlemmer, og der er nu 

etableret en gruppe af interessenter som ud over BJGF omfatter ejerforeningen for Ermelundshusene samt 



ejerforeningen for Ermelundsvej 90. Jesper har kontakter Jesper Marcus, som er formand for kommunens 

byplanudvalg og Michael Holst, som er chef for byplan for at orientere om den stærke lokale interesse for 

planerne. Jesper Marcus har takket for henvendelsen og lovet at ”alle relevante parter vil blive involveret”. 

Vi afventer nu det næste nabomøde i august hos Evia samt den formelle kommunale proces omkring 

lokalplan m.v. 

 

Ad 5 Separation af vandafledning 

I forbindelse med fremsendelse af Fællesrådets høringssvar på vandmiljøplanen var der også et større antal 

medlemmer af grundejerforeningerne, som fulgte vores opfordring til at indsende det høringssvar, som vi 

havde forfattet. 

Der er nu aftalt et møde med Karen Riis Kjølby, som er formand for kommunens tekniske udvalg og de 

relevante embedsmænd med henblik på at få svar på de 11 kritiske spørgsmål, som vi har stillet til planen. 

Mødet finder sted 27. juni. 

 

Ad 6 Kommunikation 

Vi er ved at få renoveret vore hjemmeside med vores nye webmaster. Vi er p.t. ved at skaffe en base af 

billeder, som kan bruges på siden. Vi forventer at gå i luften i slutningen af juni. 

Vores Facebook side har hidtil ikke været benyttet aktivt, men fremover vil vi bl.a. bruge den til billeder fra 

vores medlemsarrangementer. 

 

Ad 7 Medlemsarrangementer 

John og Jesper arbejder videre med ”A Day at the Races” på Klampenborg Galopbane 27. august. 

 

Ad 8 Eventuelt 

Mødedatoer 2022  
18. august Mads 

27. august A Day at the Races 

12. oktober Hanne  

16. November Jørgen  

 


