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Mødet afholdtes med følgende dagsorden: 

 

1. Siden sidst 

a. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 17.10.22 

2. Økonomi og administration 

a. Medlemsstatus 

b. Mailadresser. Resultat af indsats. 

3. Lokalplaner 

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

4. Fællesrådet 

a. Regnvandsseparation, status. Hvad sker efter planens vedtagelse? 

b. Referat fra Borgmestermøde 1. november. 

5. Medlemsarrangementer: 

a. Nytårskur. 

b. Generalforsamling 

6. Eventuelt, herunder gløgg m.v. 
 

Ad 1 Siden sidst 

Referat blev godkendt. 

Vi bød velkommen til kandidaten til bestyrelsen Benn Rønnow Duus, som deltog som observatør. 

 

Ad 2 økonomi 

Der er kommet 16 nye medlemmer i årets løb, og vi har lige under 600 medlemmer aktuelt. 

Der vil blive udsendt opkrævning af kontingent medio januar. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen 

foreslå, at kontingentet sættes op fra 125 kr. til 150 kr. fra 2024. 

Vi mangler fortsat omkring 70 mailadresser på medlemmer, og Mads og John arbejder videre med at skaffe 

dem. 

 

Ad Lokalplaner 

Med hensyn til Schæffergården følger vi sagen gennem den kontaktgruppe, som vi er medlem af og med 

informationer fra forskellige møder, senest afholdt af Lokalhistorisk Forening. Der er fortsat ikke fremlagt 

forslag til lokalplan for området fra kommunen. 

 



Lokalplanen for det tidligere NOVO ejendom på Sauntesvej 13 er vedtaget. Generelt syntes vi, at det er en 

god plan, men vi har flere gange rejst spørgsmålet om trafik i området overfor kommunen, senest ved vores 

møde med Vej & Park i oktober. Vi vil fortsat følge op på dette spørgsmål. 

 

Ud over lokalplaner er der fortsat fokus på trafikforholdene på Søndersøvej og Vældegårdsvej. Begge 

forhold er vi i dialog med Vej & Park om. 

 

Ad 4 Fællesrådet 

Arbejdet i Fællesrådet er ganske intensivt. 

I forlængelse af vedtagelsen af Gentofte Kommunes vandmiljøplan har vi afholdt møde med borgmesteren, 

formanden for Teknisk udvalg, chefen for Vej, Park og Miljø samt den projektansvarlige for arbejdet med 

separering af regnvand og spildevand. Mødet var positivt, idet der nu løbende skal være et udvalgsarbejde 

mellem Fællesrådet og Novafos i forbindelse med udrulning af planen i praksis. Her vil man arbejde med 

forholdene for den enkelte grundejer, herunder finansiering, rådgivning i forbindelse med tilslutning, 

spørgsmål om dispensation og hjælp til at indhente tilbud på arbejdet på egen grund. 

 

Vi har fortsat en dialog med Byplan, og her planlægger vi et møde med formanden for Byplanudvalget, idet 

der er flere forhold, som kræver en politisk stillingtagen. 

 

Endelig vil vi tage fat i temaet trafik og i den forbindelse særligt forhold om fart, støj og parkering. Vi 

forventer et indledende møde med politikere og forvaltningen i første kvartal 2023. 

 

Ad 5 Medlemsarrangementer 

Vores første arrangement bliver Nytårskuren, som finder sted 5. februar på Ordrupgaard. Der udsendes 

invitation i slutningen af december. 

 

Generalforsamlingen vil formodentlig kunne afholdes i menighedshuset til Jægersborg Kirke. Jeanett er i 

dialog med kordegnen. Vi regner med et enkelt traktement med sandwich og et glas vin. 

 

Skovandringen i oktober er endnu ikke endelig tilrettelagt. John er på sagen. 

 

 

 

Mødedatoer 2023  
i. Nytårskur 5. februar Ordrupgaard 

ii. 22. februar  Jeanett 

iii. 29. marts  Generalforsamling 

iv. 12. april  Jesper 

v. 7. juni  John 

vi. 16. august  Mads 

vii. Oktober  Skovvandring 

viii. 4. oktober  Hanne 

ix. 22. November  Jørgen Tarris 

 


