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Mødet afholdtes med følgende dagsorden:
1. Siden sidst
a. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25.11.2021
2. Økonomi og administration
a. Regnskab 2021
b. Kontingentopkrævning.
3. Dialogmøde med Vej & Park
a. 16. marts. Deltagere og dagsorden.
4. Fællesrådet
a. Plan og Byg, forståelsespapirer. Distribution til vore medlemmer.
b. Fremtidigt samarbejde med Vej & Park.
c. Borgmestermøderne genoptages. Punkter til dagsorden.
d. Regnvandsseparation.
e. Grøn strategi.
5. Kommunikation
a. Status fra arbejdsgruppen – Jørgen Th (formand), Jørgen Ta og Mads.
6. Medlemsarrangementer:
a. 30.1.
Nytårskur. Status.
b. 2.2.
Gentofte Fri for Tyveri/Udbygning af fjernvarme. Fastholdes det?
c. 16.3.
Generalforsamling. Arrangement, valg og metode for indkaldelse.
d. 27.8.
A Day at the Races. Opfølgning.
7. Eventuelt.

Ad 1 Siden sidst.
Referater fra 4. og 25 november blev gennemgået og opfølgningspunkter var overført til dagsordenen.
Referater blev godkendt.
Ad 2 Økonomi
Kassereren havde færdiggjort årsregnskabet, der udviser et overskud på 32 tkr. Det bliver nu gennemgået
af revisor. Det høje overskud skyldes, at der er kommet mange nye medlemmer til, og at der kun har været
afholdt generalforsamling og ikke medlemsmøder, der normalt giver underskud.
Kontingentopkrævning 2022 er udsendt gennem BS.

Efter godt et år med vores administrationssystem ”Foreningsadministrator” er vi meget tilfredse med et.
Også brugen af Nets har været en stor hjælp.
Ad 3 Dialogmøde med Vej & Park.
Næste møde afholdes 16. marts (samme dag som vores generalforsamling), og vi vil i år i særlig grad lægge
pres på for at få udbygget fjernvarmenettet i vores område. Derudover er der de sædvanlige punkter
omveje og grønne områder. Vi kan glæde os over, at to af de ønsker, som vi har haft i flere år, er blevet
imødekommet. Det drejer sig om asfaltering af stier i og ved Hundesømosen samt opstilling af et
informationsskilt og flora og fauna ved Hundesømosen.
Ad 4 Fællesrådet
Arbejdet i Fællesrådet er blevet intensiveret, og ud over formanden deltager Mads nu i møderne. De
temaer, som man behandler er:
• I samarbejde med kommunens byplanafdeling er der udarbejdet et forståelsespapir om Byggeret,
herunder om lokalplan 402 om udestuer, om bebyggelsesprocent og om procedurer for
lokalplaner, herunder om høringsberettigede parter. Så snart papiret er endeligt godkendt vil det
blive udsendt til vore medlemmer. Det forventes at ske i løbet af 1. kvartal.
• Møde med borgmesteren 3. februar, hvor retningslinjerne for den fremtidige dialog med politikere
og forvaltning bliver drøftet.
• Møde 2. februar med formanden for Teknisk Udvalg Karen Riis Kjølby om planerne for separering af
regnvand.
• Overvejelser om den fremtidige mødestruktur med Vej & Park. P.t. har vi et forårsmøde på
rådhuset og en markvandring. Umiddelbart er vi fra BJGF tilfreds med det, mens andre foreninger
gerne ser andre løsninger.
• Kommunen har igangsat et arbejde om Grøn Strategi, men det virker ganske ustruktureret, og BJGF
har efter første møde valgt ikke at deltage i møderne.
Ad 5 Kommunikation
Vi havde en længere drøftelse om udvikling af ny hjemmeside, brug af sociale medier, medlemmernes
tilknytning til foreningen og deres fornemmelse af værdien af medlemskab, mulighederne for at supplere
den formelle kommunikation med en brugerstyret struktur, kommunikation til de medlemmer, som vi ikke
har mailadresser på, etc. Et arbejdsudvalg med Jørgen, Jørgen og Mads arbejder med dette og vender
tilbage til bestyrelsen. Vi skal muligvis afsætte et helt bestyrelsesmøde til dette tema.
Ad 6 Medlemsarrangementer
Nytårskuren Efter aflysning grundet Corona af arrangementet 9. januar er det nu arrangeret til 30. januar
på Ordrupgaard. Der er meget stor tilslutning, hvilket er glædeligt.
Gentofte fri for tyveri/planlægning af fjernvarme var planlagt til 2. marts, men vi har valgt at aflyse, da
kommunen holder et større borgermøde 23. marts.
Generalforsamlingen ville vi gerne afholde på Charlottenlund Slot, men det viser sig desværre, at der kun
kan være 72 personer i deres største sal. John undersøger nu alternativer.
A Day at the Races 27. August er godt på vej, og Jørgen Tarris har kontakten til banen, hvor vi går videre
med planlægningen i løbet af marts.

Ad 7 Eventuelt
Intet til dette punkt ud over datoerne.

a. Mødedatoer 2022
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

30. januar
2. marts
16. marts
6. april
8. juni
27. august
17. august
12. oktober
9. November

Nytårskur
Jeanett
Generalforsamling
Jesper
John
A Day at the Races
Mads
Jørgen Thomsen
Jørgen Tarris

