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Referat fra ordinær generalforsamling i
Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening

Onsdag 22. marts 2017 kl. 18.00
Klubhuset Ordrup Cycle Club (OCC)
Jægersborg Alle 148 B, 2820 Gentofte.
Ved Hundesømosen. Indgang fra Lille Femvej og
Solbakkevej
Generalforsamlingen afholdtes med følgende dagsorden efter
vedtægterne:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Forelæggelse af regnskabet.
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelle forslag.
Valg af bestyrelse og revision.
Eventuelt.
Ad 1: Bestyrelsen foreslog Svend Falk-Rønne som dirigent.
Han blev valgt og konstaterede den lovlige indvarsling af
generalforsamling og at dagsorden, tidspunkt og sted
overholdt vedtægterne. Der var 45 tilmeldte.
Ad 2: Formandens beretning: ” Kære medlemmer.
Velkommen til generalforsamlingen. Jeg vil atter i år indlede
med at takke Svend Falk-Rønne, for at han har villet påtage
sig opgaven som dirigent.
Vi har indkaldt de fleste med mail, men vi mangler desværre
fortsat en del mailadresser. Med den fremtidige postservice,
bliver det endnu vigtigere, at vi har så mange som muligt.
Portobesparelsen er betydelig, som kassereren vil komme
tilbage til ved gennemgangen af regnskabet.
Jeg vil også i år sige tak til bestyrelsen for en god indsats. Vi
har fået fordelt opgaverne, og alle har bidraget til at vi kan
fastholde et godt aktivitetsniveau. Der sker en udskiftning,
som det fremgår under valgene, men jeg vil allerede gerne nu
takke Rune Serigstad for de år du har været med, og vi er
meget glade for, at du vil påtage dig hvervet som revisor.
Vores arbejdsår siden sidste generalforsamling har som
sædvanligt omfattet mange forskellige aktiviteter.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.
Der har også i år været mange møder og kontakter i
Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune.
OCG valgte i efteråret at melde sig ud, og det har betydet, at
der har skullet findes en ny form for samarbejdsforum. Der er
generalforsamling på mandag, hvor vi må se at nå til enighed.
En fælles gruppe er vigtig i vores dialog med kommunen.

Bestyrelse
Formand Jesper Holm,
Hundesøvej 6 B,
2820 Gentofte, 39 63 43 08
Kasserer Niels Købke, Ermelundsvænget
5, 2920 Charlottenlund
bjgf@kobke.dk
John Zangenberg, 39 63 23 98.
Jeanett Grau Engstrøm, 20 73 35 01
Hanne Hammer, 30 25 50 39
Jørgen Tarris, 2340 2676
Bankkonto: 2216 8977577668
Tilmelding til arrangementer på:
Bernstorff.jaegersborg@gmail.com
Foreningens hjemmeside:
www.bernstorff-jaegersborg.dk
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Netop samarbejdet med kommunen er fortsat i udvikling. Der har i årets løb været 3 møder, hvor
kommunen har søgt dialog med grundejerforeningen, borgere og projektinteressenter inden en
formel planproces er gennemført. Det drejer sig om planen for Dansk Standard Grunden ved
Kollegiehaven (som jeg skal vende tilbage til om lidt), om en plan for etablering af hotellejligheder
ved Schäffergården og ændringer af kommuneplanen (som jeg også vender tilbage til). Denne
form, hvor borgmesteren og de relevante politikere samt embedsfolk deltager, virker virkelig godt,
og er betydelig mere relevant end de tidligere borgmestermøder.
Vej- og Parkafdelingen er jo vores nærmeste kontaktpartner i kommunen. Her har man i årets
løb skiftet chef endnu en gang. Vi har haft møde på rådhuset (med den foregående chef) og to
markvandringer (med den nye chef). Det er som altid Søndersø og Hundsømosen, som vi mødes
om. Begge steder kan vi glæde os over, at man efter års forfald nu har fået rettet op på
vedligeholdelsen, så vi er tæt på at være tilfredse. Det ser faktisk fint ud.
Vi skal møde med V&P 5. april, og vi har en dagsorden der omfatter.
Kildesortering af affald, hvordan er udrulningen af de nye beholdere gået.
Udbygning af fjernvarme. Her er der et stop for tiden, men vi ser frem til at høre om planerne.
V&P Planer for 2017 efter budgetgodkendelsen.
Dialog om mødeformer, herunder de årlige markvandringer.
Skiltning om hundeluftning ved Søndersø og Hundesømosen – begge steder skal hunde
føres i snor, men det sker ikke.
Skiltning ved Jægersborg Station visning til Garderhøjfortet og idrætsanlæg
Vi har bedt kommunen se på trafikforholdene på Ermelundsvej mellem Jægersborg Allé og
Ibstrupvej/Soløsevej.
Den Kommunale styreform i Gentofte er omlagt med opgaveudvalg. Dette fungerer godt, og et af
de nye udvalg, som er på vej, skal se på arkitekturpolitikken i kommunen. Denne gruppe vil vi
gennem Fællesrådet søge at få sæde i.
Vi er repræsenteret på vegne af Fællesrådet i kontaktgruppen for Bernstorff Slotshave. Her
har der været meget stille det sidste år (ingen gøende hundeejere). Men slotshaven bliver jo fortsat
smukt renoveret.
Vores involvering i lokalplanprocessen for Dansk Standard bygningen ved Kollegiehaven har
været meget omfattende i årets løb. Formanden har deltaget i bestyrelsesmøder i vejlauget, har
været i dialog med formanden på telefon mange gange og deltaget i deres ekstraordinære
generalforsamling samt et borgermøde. Resultatet er blevet, at kommunen heldigvis har stået fast
på det forslag til lokalplan, som grundejerne i området har ønsket. Nu afventer man, hvad den
nuværende ejer vil gøre med ejendommen.
Endelig er der to planforslag, som vi har støttet gennem Fællesrådet. Det ene er reglen om
afdækning på altaner med uigennemsigtigt materiale i mindst 1. m. højde. Det andet er
færdiggørelsen af klassifikationen af alle huse i kommunen, hvor specielt de højt klassificerede
har behov for klar besked om, at de ligger i disse grupper.
Det var beretningen om den ene del af vores opgaver: Forholdet til kommunen og andre offentlige
myndigheder.
Den anden del er vores opgaver med at fremme det gode naboskab gennem sociale aktiviteter. Vi
syntes selv, at igen i det forgangne år har været heldige med to gode arrangementer.
I maj havde vi arrangeret rundvisning i Bernstorff Slotshave og Five O’clock Tea i Dronning
Louises tehus. Det blev meget vellykket med en dygtig og medrivende rundviser, der fortalte om
de mange spændende personer, der er kommet i slottet og parken. Vejret var strålende, som det
skal være, når teen bliver indtaget i Rosenhaven – det var lige efter bogen!
Det andet arrangement var i september, hvor vi igen var i Dyrehaven men denne gang med en
rundvisning på Eremitage Slottet. Arrangementet blev hurtigt udsolgt og det var med god grund.
Vi fik en virkelig god rundvisning på slottet, og bagefter gik eller cyklede vi til Københavns Golfklub,
hvor vi havde bestilt vildtragout. Det lykkedes efterhånden alle at finde frem, selvom der blev spist
lidt i etaper. Også her havde vi et godt arrangement med fint vejr.
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Hvervning er et fast tema på hvert bestyrelsesmøde og ved generalforsamlingerne. Vi kan fortsat
glæde os over, at der trods de mange hushandler til stadighed kommer nye medlemmer til, så vi
holder et stabilt medlemstal. Her skal lyde en særlig tak til Jeanett og Hanne, som gør en stor
indsats for at følge hushandler og kontakte nye ejere.
Der har som sædvanligt været en række mindre sager i årets løb, hvor formanden cykler afsted for
at give råd eller blot lægge ører til bekymring eller naboskærmydsler.
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og åbne for spørgsmål eller kommentarer.”
Der var tilslutning til, at vi fortsat påtaler trafikforholdene på Ermelundsvej ved Schæffergården
overfor kommunen. Man ønskede også, at vedligeholdelsen af skrænterne langs Jægersborg Allé
mod overløbsbassinet ved Hundesømosen blev taget op med kommunen. Området er i meget
ringe stand. Endelig var der bekymring for, om der var ved at blive en bestand af skarv ved
Hundesømosen.
Bestyrelsen opfordrede forsamlingen til at komme med forslag til sociale arrangementer, og der
blev foreslået en rundvisning i Forstbotanisk Have samt en gentagelse af arrangementet på
Eremitage Slot, som man forgæves havde tilmeldt sig. Beretningen blev herefter godkendt.

Ad 3: Kasserer Niels Købke fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer.
Ad 4: Forslaget om uændret kontingent for 2017 på 100 kr. blev vedtaget.
Ad 5: Der var ikke modtaget forslag
Ad 6: De i indkaldelsen foreslåede kandidater til bestyrelsen blev valgt:
For to år til 2018: Kasserer Niels Købke.
Bestyrelsesmedlemmer: For to år til 2019: Genvalg af John Zangenberg og Jørgen Tarris. Rune
Serigstad er udtrådt.
Revisor: Nyvalg af Rune Serigstad. Revisorsuppleant: Nyvalg af Anne Seirup Nicolaisen.
For et år til 2018:Bestyrelsessuppleant: Genvalg af Kristine Hammer Sørensen og Kirsten
Brennum.
Ad 7: Der var intet til dette punkt.
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 18.43, hvorefter Flemming Noes-Rasmussen fra Gentofte
Lokalhistorisk Forening fortalte om Skovvejskvarteret. Et spændende og underholdende indlæg.
Derefter var der middag.

