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Mødet afholdtes med følgende dagsorden:
1. Siden sidst
a. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15.06.22
2. Økonomi og administration
a. Medlemsstatus
b. Mailadresser – igen, igen.
3. Dialogmøde med Vej & Park
a. 16. marts. Status efter mødet. Vi afventer fortsat svar fra kommunen.
b. Invitation til nyt møde. Hundesømosen 6. oktober.
4. Lokalplaner
a. Sauntesvej 13, plan 427. Borgermøde 17. august.
b. Schæffergården, Evia’s planer, dialog med Evia, kommunen og andre grundejere.
5. Fællesrådet
a. Regnvandsseparation, status. Sagen behandles i KB 29. august.
6. Kommunikation
a. Fornyelse af hjemmeside.
7. Medlemsarrangementer:
a. 27.8. A Day at the Races. Opfølgning.
b. Planer for 2023.
8. Eventuelt.
Ad 1 Siden sidst
Referatet godkendt og ikke andet til dette punkt.
Ad 2 Økonomi
Efter 2. rykkerunde har vi udmeldt restanterne, men der er også kommet nye til, så medlemssituationen
betragtes som tilfredsstillende med omkring 600 medlemmer
Vi har en solid økonomi.
Ad 3 Vej og Park

Svartid og svarindhold fra V&P er langt fra tilfredsstillende. Vi har 16. juni fremsendt rykker for manglende
opfølgning på 6 punkter fra vores møde i marts. Vi har fået lovning på opfølgning, men ultimo august er der
intet kommet. JH vil nu henvende sig til de nye chef for V&P og rykke.
Vi har fået invitation til markvandring ved Hundesømosen 6. oktober kl. 15.00, men vi vil bede om, at det
ændres til 16.00. Jesper, Mads og Hanne deltager, men foreningens medlemmer er også velkomne.
Ad Lokalplaner
Jesper har deltaget i borgermøde på rådhuset om lokalplanforslag 427 vedr. Sauntesvej 13. Planerne ser
spændende ud, og selvom det har vist sig nødvendigt at nedrive to at de tre eksisterende bygninger, vil de
to nye bygninger blive opført med samme bygningsmasse som de nedrevne. Vores bekymring går på
trafikpresset på Sauntesvej – der kommer 56 p-pladser på grunden til nr. 13 – og ikke mindst vejens
udmunding i Jægersborg Allé. Dette er ikke en del af planen, der kun omfatter den berørte matrikel, men
da både vi og beboere på vejen har påpeget problemerne, vil vi forvente, at kommunen inddrager det i den
endelige planlægning i et samarbejde mellem Byplan og V&P.
Efter præsentationen af Evia’s planer for ombygning af Schæffergården har Jesper deltaget i dialog og
møder med en gruppe naboer, som bl.a. omfatter ejerforeningen for Ermelundshusene. Evia havde
forventet, at deres planforslag kunne behandles på KB møde ultimo august, men det ser ikke ud til at blive
tilfældet. Vi vil nøje følge udviklingen.
Ad 5 Fællesrådet
I Fællesrådet arbejdes intensivt med at påvirke beslutningsprocessen omkring den nye kommunale
vandmiljøplan, og herunder især planerne for separation af overflade- og spildevand. Tingene spidser til
netop nu, da planen skal til endelig vedtagelse i KB ultimo august. Jesper arbejder tæt med Fællesrådets
formandskab for at påvirke politikerne. Der er fremsendt spørgsmål til KB til mødet 29. august, hvor Jesper
og formandskabet vil deltage.
Ad 6 Kommunikation
Det har været vanskeligt at skaffe billeder til vores nye design af foreningens hjemmeside, men vi
forventer, at det falder på plads, så siden kan være klar 1. oktober.
Ad 7 Medlemsarrangementer
Til ”A Day at the Races” 27. August er der tilmeldt godt 50 deltagere. Der er aftalt med Lokalhistorisk
Forening, af hver deltagende husstand får et eksemplar af foreningens bog om Klampenborg.
For 2023 er der planer om Nytårskur i januar, generalforsamling i marts, og skovvandring med
naturvejleder i Dyrehaven til efteråret. Ret til ændringer forbeholdes mens der arbejdes videre med
konkretisering af idéerne, og der udsendes som altid invitationer i god tid.
Ad 8 Eventuelt
Jesper fremsender forslag til mødeplan til bestyrelsen for 2023.

