BERNSTORFF - JÆGERSBORG GRUNDEJERFORENING
v/ Formand Jesper Holm
Hundesøvej 6 B
Tlf.. 39 63 43 08
23. maj 2018
Referat fra bestyrelsesmøde
22. maj 2018 kl. 19.30
Jesper Holm
Hundesøvej 6B, 2820 Gentofte
Mødet afholdtes med følgende dagsorden:
1. Gennemgang af ekstraordinær generalforsamling.
a. Endelig konstituering
2. Siden sidst
a. Referatgennemgang og opfølgning
3. Økonomi og administration
a. Registrering hos Nordea
b. Flytning af bank til Danske Bank Foreningsservice.
c. Brug af regnskabssystem, forslag e-conomics abonnement modul, pris 185,- kr./md.
d. Tilmelding til Betalingsservice, pris 1985 kr./år samt 6,- kr. per opkrævning
e. Indsamling af mailadresser
f. Akkvisition, herunder håndtering af nye medlemmer
g. Tilmeldinger til medlemsarrangementer
h. Forhold i forbindelse med Persondataforordningen
4. Fællesrådet
a. Møderække med Michael Holst og Hans Toft
b. Lokalplan 402
5. Medlemsarrangementer.
a. Bustur med Lokalhistorisk Forening
b. Bakketur
c. Eremitage Slottet igen i 2019
6. Eventuelt.
a. Ændring af mødedatoer.
Jeanett Grau Engstrøm var forhindret i at deltage.
Ad 1 Ekstraordinær generalforsamling
Der var 6 fremmødte inklusiv 4 fra bestyrelsen. Jørgen Tarris blev valgt til kasserer, og kontingentet
blev fastsat til 125 kr. for 2019.
I forbindelse med, at bestyrelsen ny var reduceret efter den tidligere kasserers udtræden, opfordrede
bestyrelsen vores suppleant Kristine Hammer Sørensen til at indtræde i bestyrelsen, og det
accepterede Kristine til alles store glæde.
Ad 2 Referatgennemgang
Vi kan nu med tilfredshed konstatere, at der er kommet stopforbud på Ermelundsvej, som vi har
ønsket.
Øvrige kommentarer til referatet tages i sammenhæng med de efterfølgende punkter.

Ad 3 Økonomi og administration.
Den væsentligste prioritering nu er at få flyttet bank fra Nordea til Danske. Alle nødvendige
dokumenter burde være til rådighed nu, og Jørgen tager kontakt til DB med henblik på flytningen.
Når det er på plads vil vi indgå aftale om regnskabssystem med E-conomics. Samtidig vil vi tage
kontakt til Nets med henblik på at få en udsendelse til alle grundejere i vores område med
opfordring til at tegne medlemskab og samtidig tilslutte betalingen til BS. Denne metode har SKG
brugt med godt resultat.
Vi har en foreningstelefon, som Jørgen flytter til et lavspris telefonselskab, eksempelvis Telmore.
Kristine gennemgår reglerne for håndtering af data efter at Persondataforordningen er trådt i kraft,
for at vurdere hvad vi skal gøre i den sammenhæng. PL har udarbejdet en vejledning, som der tages
udgangspunkt i.
Ad 4 Fællesrådet
Det intensive mødeforløb i forbindelse med dialogen med kommunens byplanafdeling og
borgmesteren fortsætter. Flemming Lund fra SKG gør et meget stort stykke arbejde i den
forbindelse. Jesper orienterede om problemstillingerne ved lokalplan 402, overvejelserne om nye
retningslinjer for byggehøjde, størrelse af plinte og en udvidet fortolkning ag nabobegrebet i
forbindelse med nabohøringer.
Dyssegård Grundejerforening fejere 75 års jubilæum og John og Hanne deltager ireceptionen i den
anledning.
Ad 5 Medlemsarrangementer
John har været i kontakt med Torben ”Træsko” Pedersen på Bakken og der var et forslag om, at vi
holder et arrangement bag scenen i Cirkusrevuen med efterfølgende middag. Det bliver 19. juni kl
18.00. John bekræfter til Torben og sender de nødvendige oplysninger til Jesper, som så udformer
en invitation. Prisen sættes til 155,- kr.
Jesper har ikke haft tid til at tale med Lokalhistorisk forening om et arrangement i efteråret, m en
det er fortsat planen. I januar er det planen at holde nytårskur på Bernstorff Slot igen.
Ad 6 Eventuelt
Mødedatoer 2018:
14. august Jeanett
4. oktober John

