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Mødet afholdtes med følgende dagsorden:
1. Siden sidst
a. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 02.03.22
b. Bestyrelsens sammensætning
c. Status efter generalforsamlingen.
2. Økonomi og administration
a. Kontingentopkrævning.
b. Mailadresser – igen, igen.
3. Dialogmøde med Vej & Park
a. 16. marts. Status efter mødet. Referat foreligger endnu ikke.
4. Fællesrådet
a. Regnvandsseparation, gennemgang af dokument fra forvaltningen – fremsendes
separat. Foreningens holdning til planen.
b. Grøn strategi. Opfølgning på workshop
5. Kommunikation
a. Strategi, herunder fornyelse af hjemmeside..
6. Medlemsarrangementer:
a. 27.8. A Day at the Races. Opfølgning.
7. Eventuelt.
a. Mødedatoer 2022
i.
ii.
iii.
iv.
v.

8. juni
27. august
17. august
12. oktober
16. November

John
A Day at the Races
Mads
Hanne Hammer
Jørgen Tarris

Ad 1 Siden sidst
Referatet blev godkendt.
Bestyrelsens sammensætning blev gennemgået med en konstatering af genvalgene på
generalforsamlingen. Jørgen Thomsen har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen, og det blev
taget til efterretning, samtidig med at vi takker Jørgen for hans indsats. Foreningens arbejde varetages af
bestyrelsen, og det er naturligt, at alle påtager sig konkrete opgaver, hvilket også fungerer godt. Vi har
mulighed for at have op til 7 bestyrelsesmedlemmer, og vi vil afsøge mulighederne for at få et nyt medlem
med.
Generalforsamlingen var meget vellykket med mange deltagere og livlig debat. Direktøren for GentofteGladsaxe Fjernvarme havde deltaget og både han og medlemmerne havde været meget tilfredse med det.
Også vores indslag om Gentofte Brandmuseum var blevet godt modtaget. Lokalerne på Travbanen var
virkelig gode, og både service og forplejning fungerede perfekt. Her kunne vi godt komme igen til
generalforsamling. Referatet er udsendt.

Ad 2 Økonomi
Kontingentopkrævningen forløber tilfredsstillende og der udsendes en ekstra rykker efter påske for at få de
sidste med.
Der kommer løbende medlemmer ind gennem vores hjemmeside. Her vil vi tilføje et spørgsmål ved
indmeldelsen om, hvordan man har fundet frem til os.
Manglende mailadresser er fortsat et problem. Vi har 90 medlemmer, der har betalt kontingent, men hvor
vi fortsat ikke har mailadresser. Mads påtager sig at følge op på det.
Vi genoptrykker kuverter, så vi kan rykke analogt for mailadresser. John sørge for genoptryk og Hanne og
Jeanett pakker og distribuerer.
Vi blev på generalforsamlingen spurgt, hvorfor man ikke kan tilmelde kontingentbetaling til BS. Det er en
fejl, som vil blive rettet til 2023.
Ad 3 Vej & Park
På mødet 16. marts med Vej & Park deltog Jesper, Hanne og John. Afdelingen mangler på tredje måned en
leder. Vi afventer referatet og vil, når det kommer, yderligere følge op på problemerne med støj, trafikpres
på Sauntesvej og vedligeholdelse af området ved Overførste Gården.
Ad 4 Fællesrådet
Det helt store spørgsmål for tiden er separation af spildevand. Jesper og Mads har i Fællesrådet deltaget i
møder med formanden for teknisk Udvalg og embedsmænd. Der er planlagt yderligere møder, hvor vi skal
udarbejde svar til høringsfasen, som afsluttes i maj. Det er sikkert, at der skal vedtages en plan, og vores
opgave er nu at påvirke betingelserne for grundejerne, når den gennemføres. Vi har nedenstående input til
det videre arbejde:
• Med udgangspunkt i vores forslag om at stile efter mindre end 100 % løsning, kunne kommunen
starte med veje, fortove og kommunale bygninger. Måske bragte det os tæt på de 80 %.
• Der er tale om, at bygninger, hvor det vil være meget dyrt og kompliceret at separere, vil kunne få
en dispensation, så man kan undlade det. Vi ønsker fastsat objektive kriterier/beløbsgrænser for
disse tilfælde.
• Der er åbenbart ikke mulighed for kollektiv solidarisk finansiering i øjeblikket, men det må være en
opgave for KL at påvirke staten, så det bliver muligt. Gentofte-Gladsaxe Fjernvarme tilbyder et
lægge fjernvarme ind gratis, hvis der allerede er fjernvarme i vejen, så man må kunne få en
tilsvarende løsning her.
• Hvis grundejeren selv skal finansiere, nå der kunne ske en indefrysning af et lån fra kommunen i
ejendommen, som bliver udløst til forfald, når ejendommen handles.
Kommunen er i proces med at udvikle en grøn strategi, og Jeanett har deltaget i en workshop om emnet.
Der er kommet mange spændende forslag frem, og det bliver interessant at se, hvad der bliver virkeliggjort.
Vi har også tidligere været til flere møder om emnet, og Jeanett følger op på det for os.
Ad 5 Kommunikation
Vi har overvejelser om fornyelse af vores hjemmeside og eventuelt anvendelse af andre digitale platforme.
Mads og Jørgen er tovholdere på denne opgave.
Ad 6 Medlemsarrangementer.
Vi er i gang med planlægningen af ”A day at the Races” på Klampenborg Galopbane 27. august.
For dent kommende år ligger Nytårskuren og Generalforsamlingen foreløbig i støbeskeen.
Ad 7 Eventuelt
Jeanett deltager i generalforsamlingen i Byens Hus, som vi ikke har brugt i foreningen, men som vi
anvender i Fællesrådet.
Vi har følgende mødedatoer for resten af 2022:
• 8. juni
John
• 17. august
Mads
• 27. august
A day at the races

•
•

12. Oktober
16. November

Hanne
Jørgen

