BERNSTORFF - JÆGERSBORG GRUNDEJERFORENING
v/ Formand Jesper Holm
Hundesøvej 6 B
Tlf.. 39 63 43 08
16. november 2017
Referat fra bestyrelsesmøde
15. november 2017 kl. 19.30
Niels Købke
Ermelundsvænget 5, 2920 Charlottenlund
Mødet afholdtes på Niels Købkes kontor med følgende dagsorden:
1. Siden sidst
a. Referatgennemgang
b. Parkering ved Jægersborg Hotel
2. Økonomi
a. Restancer
b. MobilePay
c. Akkvisition
3. Fællesrådet
a. Referat fra møde 31. oktober med Hans Toft og Michael Buhl
4. Referat fra møde med Vej og Park 11. september.
a. Søndersø
b. Hundesømosen
5. Medlemsarrangementer.
a. Nytårskur på Bernstorff Slot
b. Generalforsamling
c. Eremitage Slottet igen i 2018?
6. Eventuelt.
Der var afbud fra John Zangenberg.
Ad 1 Siden sidst
Referatet fra seneste møde blev gennemgået. Der var ingen kommentarer til det.
Jeanett har fortsat dialogen med Chr. Olesen A/S om parkering, om er nået frem til en løsning, som
firmaet kan acceptere. Dag er der et økonomisk spørgsmål om skiltning, som skal afklares. BBJGF
kan yde et mindre tilskud, hvis det bliver nødvendigt. Når en endelig aftale er på plads, vil Jesper
tage kontakt til Vej & Parkchef Henning Uldall, for at få parkeringsrestriktionerne på Ermelundsvej
på plads.
Ad 2 Økonomi
Vores økonomi er fortsat sund, men problemer med MobilePay har gjort, at der ikke er rykket for
restancer, som er omkring 30 %. Det blev aftalt, at Niels rykker alle, og undskylder hvis der
allerede er betalt men forklarer, at vi er nødt til at rykke alle, da vi har haft problemer med MP.
Fremover vil vi fortsat benytte MP, men også holde øje med alternative løsninger.

Der er det problem med MP, at det er svært at identificere, hvem der har betalt, og samtidig skal vi
betale et gebyr på 0,75 kr. per betaling. Med hensyn til identifikationen beder vi frem over
medlemmerne skrive en mail til kassereren, år de betaler med MP. Det kan i praksis ske ved at
besvare den mail som opkrævningen er kommet i. Ved medlemsarrangementer skal man tilmelde
med mail til Jeanett, og her angive, hvis man betaler med MP. Det er ikke optimale løsninger, men
systemet er så dårligt, at vi er nødt til at forsøge denne løsning. Gebyrerne vil fremover blive
bogført månedsvis på et samlet bilag, der dækker alle MP transaktioner i månedens løb.
Jeanett er lidt bagud med udsendelse af velkomstbreve, men der tages fat på det nu. Vores nye
mulighed for indmeldelse vis vores hjemmeside har på kort tid givet 3 medlemmer.
Ad 3 Fællesrådet
Der har været et møde med borgmester Hans Toft og Planchef Michael Buhl. Formålet var at
fremlægge Fællesrådets ønsker om en tættere dialog med Planmyndighederne med henblik på at
kunne påvirke processerne omkring nye lokalplaner og dispensationer. Det var et konstruktivt
møde, hvor der blev aftalt et møde med forvaltningen og et møde i 1. kv. 2018 med borgmesteren
og eventuelt andre relevante politikere.
På mødet drøftede man temalokalplan for terrasser, som er på vej og en mulig temalokalplane for
placering af mure og hegn mod vej. Her er der et ønske om, at de mange nye ”fort-mure” som
bygges i disse år bliver tilpasset den grønne kommune ved at man stiller krav om en vis afstand til
vejskel, og at der i det opståede bed skal plantes hæk eller andre planter.
Fællesrådet er igen kommet til at fungere godt, og efter næste generalforsamling indtræder OCG
igen i rådet.
Ad 4 Vej & Park
Markvandringen ved Søndersø forløb fornuftigt og der er efterfølgende kommet et referat fra
kommunen.
Jesper deltog og benyttede lejligheden til overfor Henning Uldall og hans folk at gennemgå referatet
fra markvandringen ved Hundesømosen – herunder at påpege de mange punkter, som ikke var
blevet gennemført som aftalt. Man ville se på det og få rettet op. Vi vil følge op på næste møde.
Ad 5 Medlemsarrangementer
Næste arrangement er Nytårskur på Bernstorff Slot 21. januar. Deltagerprisen fastsættes til 155 kr.,
som svarer til den pris vi havde på arrangementet i Slots Haven ved Louises tehus. Vi udsender
invitation i slutningen af november og en reminder 5. januar. Tilmeldingsfristen er fra slottet sat til
10. januar, men John vil søge at få den flyttet en uge tættere på arrangementet.
Generalforsamlingen er fastsat til 14. marts. Da John ikke deltog i mødet kunne vi ikke tale det
praktiske igennem, men Jesper taler med Lokalhistorisk forening for at vurdere, om de kunne
deltage med et relevant foredrag. Valgene vil i 2018 omfatte formand Jesper Holm samt Hanne
Hammer og Jeanett Grau Engstrøm. Alle tre er villige til genvalg.
Et eventuelt nyt arrangement på Eremitage Slottet til foråret vil blive behandlet på næste møde.
Ad 6 Eventuelt
Der var intet til dette punkt.

Mødedatoer 2018:
22. februar Jørgen
14. marts
Generalforsamling
17. april
Jesper
6. juni
Hanne
14. august Jeanett
4. oktober John

