BERNSTORFF - JÆGERSBORG GRUNDEJERFORENING
v/ Formand Jesper Holm
Hundesøvej 6 B
Tlf.. 39 63 43 08
20. juni 2019
Referat fra bestyrelsesmøde
19. juni 2019 kl. 19.30
Jesper Holm
Hundesøvej 6B, 2820 Gentofte

Mødet afholdtes med følgende dagsorden:
1. Siden sidst
a. Referatgennemgang og opfølgning
b. Gennemgang af referat fra markvandring med V&P
c. Henvendelse og græsslåning ved Hundesømosen.
2. Økonomi og administration
a. Aktuel status.
b. Hvervekampagne
3. Fællesrådet
a. Møderække med Michael Holst og Hans Toft
4. Jægersborg Have udbygning.
5. Opgaveudvalg ”Det Grønne Gentofte”
6. Kontakt til GF Fortunen om vejkryds Ermelundsvej/Klampenborgvej
7. Medlemsarrangementer.
a. Bustur med Lokalhistorisk Forening – ”På sporet af Arne Jacobsen”
8. Eventuelt.
a. Mødedatoer for 2019:
i. 14. august
Jeanett
ii. 9. oktober
John
Der var afbud fra Hanne Hammer.

Ad 1 Siden sidst
Referatet blev godt uden kommentarer.
Efter markvandring med Vej & Park har vi haft henvendelse fra et medlem, der påpeger, at
vedligeholdelsen i en del af området ved Hundesømosen ikke udføres som aftalt. Vi har kontaktet
V&P og afventer svar.
Ad 2 Økonomi
Formanden og kasseren er godt tilfredse med det nye administrationssystem. I forbindelse med
halvårsregnskabet vil de gennemgå posterne. Vi har en god likviditet.
Vores hvervekampagne med uddeling af brochurer er næsten afsluttet. Vi har en jævn tilgang af nye
medlemmer, som opvejer det naturlige frafald. Vi vil afvente det endelig resultat til efter
sommerferien og så overveje, om vi skal gentage uddelingen til næste år. Det kunne være et
alternativ til vores udsendelse af breve til nye ejere.

Ad 3 Fællesrådet
Vores møderække med Byplanafdelingen er tilsyneladende gået i stå. Vi må afvente at Fællesrådets
formandskab får genoptaget møderne.
Ad 4 Jægersborg Have
Gennem et af vore medlemmer har der været rejst en sag om lovligheden af byggelinjer i
forbindelse med det nye byggeri. Det har vist sig, at der ikke er en sag i det. Vi vil nu søge dialog
med kommunen om udformning af facaderne på byggeriet.
Ad 5 Opgaveudvalg
Vi har modtaget en opfordring fra Gentofte Kommune om at invitere vores medlemmer til at søge
optagelse i opgaveudvalget ”Det Grønne Gentofte”. Det er et vigtigt udvalg, og Jeanett vil søge
optagelse på bestyrelsens vegne. Samtidig vil vi udsende invitationen til vore medlemmer i næste
nyhedsbrev.
Ad 6 Vejkryds Ermelundsvej
Vi har modtaget en henvendelse fra de to grundejerforeninger, der ligger ved TrongårdsvejDyrehavegårdsvej-Hjortekærsvej om trafikproblemer i krydset Klampenborgvej-Ermelundsvej.
Jesper og John har haft møde med repræsentanter for de to foreninger. Det viser sig, at
kommunegrænsen går ved Ermelundsvejs udmunding i Klampenborgvej. Derfor er det begrænset,
hvad vi kan gøre, og hvilken interesse Gentofte Kommune har i spørgsmålet. Vi holder dialogen
åben, og afventer yderligere fra de to foreninger.
Ad 7 Medlemsarrangementer
I forlængelse af det seneste arrangement på Eremitageslottet må vi konstatere, at interessen for
repriser er meget lille. Det vil vi derfor afholde os fra fremover, med mindre ganske særlige forhold
gør sig gældende.
Der var en generel diskussion af rammerne for medlemsarrangementer, som vi vil arbejde videre på.
Vores næste arrangement er ved at være på plads. Den 5. september vil der blive bustur ”På sporet
af Arne Jacobsen”, hvor vi ser en række af hans markante byggerier og slutter på Bellevue teater
med rundvisning og spisning fra Gule Cottage.
Der er allerede nu et nyt arrangement planlagt til foråret, som vi vil arbejde videre med.
Ad 8 Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
Næste møde er hos Jeanett 14. august.

