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Mødet afholdtes med følgende dagsorden: 

 

1. Siden sidst 

a. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 19.01.22 

b. Status på Nytårskuren. 

2. Økonomi og administration 

a. Årsrapport 2021 

b. Kontingentopkrævning. 

3. Generalforsamling 

a. Valg: Genvalg for to år af formand Jesper Holm samt bestyrelsesmedlemmerne 

Jeanett Grau Engstrøm og Hanne Hammer. 

b. Lokale og forplejning, fastsættelse af pris for deltagelse i middag. 

c. Gæster, f.eks. Gentofte Fjernvarme og Gentofte Fri for Tyveri. 

d. Det praktiske: Udsendelse af indkaldelse, aftale med dirigent, 

4. Dialogmøde med Vej & Park 

a. 16. marts. Deltagere og dagsorden. 

5. Fællesrådet 

a. Plan og Byg, forståelsespapirer. Distribution til vore medlemmer. 

b. Møde med Jesper Marcus, formand byplanudvalget. 

c. Fremtidigt samarbejde med Vej & Park. 

d. Borgmestermøderne genoptages. Referat fra første møde. 

e. Regnvandsseparation, orientering om status efter møder med formanden for Teknisk 

Udvalg. Vores holdning til planerne. 

f. Grøn strategi. 

6. Kommunikation 

a. Status fra arbejdsgruppen – Jørgen Th (formand), Jørgen Ta og Mads. 

b. Udvikling af ny hjemmeside. 

7. Medlemsarrangementer: 

a. 30.3. Generalforsamling. 

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

8. Eventuelt. 

a. Mødedatoer 2022  
i. 30. marts  Generalforsamling 

ii. 6. april  Jesper 

iii. 8. juni  John 

iv. 27. august  A Day at the Races 

v. 17. august  Mads 

vi. 12. oktober  Jørgen Thomsen 

vii. 9. November  Jørgen Tarris 

  



Ad 1 Siden sidst 

Referatet blev godkendt uden ændringer. 

Nytårskuren var en stor succes med 95 betalende deltagere. Ordrupgård fungerede på alle måder optimalt, 

og museet vil bestemt være en fremtidig mulighed. Nytårskuren er efterhånden en institution, som vi vil 

fastholde. 

 

Ad 2 Økonomi 

Årsregnskab for 2021 er afsluttet og revideret. Året sluttede med et overskud på 32 tkr. og en 

bankbeholdning på 123 tkr. Det pæne resultat skyldes tilgang af mange nye medlemmer, og at det ikke har 

været muligt at afholde medlemsarrangementer ud over generalforsamlingen. 

Medlemstallet er svagt faldende, men det sker i forbindelse med flytninger, og det retter sig typisk op, når 

vi gennemføres vores akkvisition til nye ejere. Dette arbejde vil fremover overgå fra Jeanett til Mads. 

Jeanett vil som hidtil samle op på tilmeldinger til medlemsarrangementer. 

Vi udsender rykkere til de medlemmer, som vi ikke har mailadresser på, gennem NETS. Vil samtidig 

opfordre dem til at give os mailadressen, så vi løbende kan kommunikere med dem. 

 

Ad 3 Generalforsamling 

Generalforsamling afholdes 30. marts kl. 18.00 i selskabslokalerne på Charlottenlund Travbane. Der er aftalt 

servering med en buffet, et glas vin/øl og kaffe. Medlemmerne skal betale 165 kr. for deltagelse i 

spisningen. 

Vi vil forsøge at få Gentofte Fjernvarme og Gentofte Fri for Tyveri til at deltage som gæster efter selve 

generalforsamlingen. 

Jesper Holm, Jeanett Grau Engstrøm og Hanne Hammer er alle på valg og genopstiller. Revisor Anders 

Holde er på valg og genopstiller. Jeanett kontakter vores suppleanter, og undersøger om de genopstiller. 

John kontakter dirigenten. 

Indkaldelsen udsendes til de medlemmer, som vi har mailadresser på. Til dem, der skal rykkes, sendes en 

besked på rykkeren om, at indkaldelsen kan findes på vores hjemmeside. Jesper sørger for, at vores 

webmaster lægger den på, så der kan henvises til den. 

 

Ad 4 Møde med Vej & Park 

Mødet finder sted på rådhuset 16. marts kl. 15.00, og Jesper Hanne og John deltager. Vi har en række 

punkter til dagsordenen herunder opfølgning på referaterne fra de seneste markvandringer, trafiksanering 

på Søndersøvej, renovering af vejbump samt diverse forslag, som vi har modtaget. 

 

Ad 5 Fællesrådet 

Mødeaktiviteten i regi af Fællesrådet både internt og i forhold til forskellige kommune instanser er meget 

højt. 

a. Plan og Byg forståelsespapirer om Byggeret og Retningslinjer for bebyggelsesprocent. Dokumenter 

er færdige men afventer formel godkendelse på næste møde med Byplan. 

b. Jesper har sammen med formanden for Fællesrådet og formanden for Skovshoved-Klampenborg 

GF haft møde med Jesper Markus (MK), som er den nye formand for Byplanudvalget.  Et meget 

positivt møde, som også afspejler at ansvaret for byplanarbejdet er flyttet tilbage til udvalget fra 

Økonomiudvalget. Jesper Markus vil deltage i det kommende møde mellem Fællesrådet og Byplan 

afdelingen. 

c. Der er i Fællesrådet et ønske om, at man ud over vore lokale møder kunne afholde et årligt møde 

med ledelsen af Vej & Park og formanden for Teknisk udvalg. Her ville der være mulighed for at 

orientere om overordnede planer og politiske prioriteter på området, ligesom Fællesrådet kan 

fremføre ønsker af overordnet karakter. Vi forventer, at et sådant møde vil blive afholdt. 

d. Mødet med borgmesteren og ledende embedsmænd har været afholdt. Tonen på mødet var 

behagelig og begge parter udtrykte ønske om, ar der fremover mindst en gang årligt gennemføres 

et sådant møde. Der er sket en ændring efter borgmesterskiftet, hvor man fra politisk side giver 

beføjelser tilbage til formændene for de respektive politiske udvalg. I den forbindelse drøftede vi, 

hvordan fordelingen mellem arbejdet i udvalgene sammen med de faste kontakter – f.eks. Byplan 

og Fællesrådet, arbejdet i Opgaveudvalgene og større borgermøder fremover skal være. Der er 



ingen konklusion men det er tydeligt, at man i kommunen overvejer sin kommunikationsstrategi og 

dialogen med borgerne. 

e. Separation af regnvand fra grundejerne er et emne, som har affødt foreløbig to møder mellem 

Fællesrådet og Karen Riis Kjølby (formand for Teknisk Udvalg) samt embedsfolk fra miljøafdelingen. 

Fra grundejerside er vi ikke uenige i, at udledning af urenset spildevand bør nedbringes og i den 

sidst ende helt stoppe. Imidlertid anfægter vi, at en plan til 7 mia. kr. for kommunen og et ukendt 

milliardbeløb for grundejerne (ud over deres bidrag til finansiering af Novafos andel) hastes 

igennem med en høringsfrist på to måneder og som en indkapslet del af en mere omfattende 

vandmiljøplan. Vores arbejde i Fællesrådet er langt fra afsluttet, og vi forventer både at afgive et 

fælles høringssvar og høringssvar fra de enkelte foreninger. Et springende punkt er den enkelte 

grundejers finansiering af arbejdet på egne grund, hvor der vil være endog meget store udsving i 

beløbsstørrelserne. P.t. må Novafos ikke opkræve omkostninger til private rørforløb over 

vandledningsafgiften, men der arbejdes på at skabe det nødvendige lovgrundlag, så det kan ske, og 

man derefter kan skabe en solidarisk opkrævning, som også vil kunne gennemføres over en 

længere periode. Samtidig vil man på den måde kunne få alle med, hvilket kan være meget svært, 

hvis arbejdet skal entreres individuelt. 

f. Lidt i forlængelse af ovenstående punkt arbejder kommunen med udarbejdelse af en Grøn Strategi. 

Vi er inviteret til en workshop i den anledning og Jeanett deltager. 

 

Ad 6 Kommunikation 

Arbejdsgruppen har ikke haft mulighed for at mødes, så punktet er udsat til næste møde. 

 

Ad 7 Medlemsarrangementer 

Ud over generalforsamlingen er vi ved at planlægge ”A Day at the Races” på Galopbanen 27. august. Jørgen 

Tarris holder hånd i dette arrangement. 

 

A 8 Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

 


