
Skovshoved By’s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938

Generalforsamling

afholdt den 26. april 1922 i Skovshoved Sejlklubs lokaler
___________________

Dagsorden

Formanden byder velkommen.

Valg af dirigent

Bestyrelsen har foreslået Mette Strobach.  Det vedtages.

Dirigenten foreslår Søren Luplau-Pagh som referent. Det vedtages.
Der er ingen ikke-medlemmer til stede.
Generalforsamlingen er lovligt forsamlet.

Formandens beretning

Grønomstilling:
Gentofte Kommune nu er gået aktivt ind i den grønne omstilling, det er som 
udgangspunkt alt der kan hjælpe med at bevare og skabe det grønne miljø, og at 
arbejde på at nedsætte co2 udslip.

Affald:
Om kort tid kommer vi alle til at sortere affaldet mere, i første omgang kommer der en 
udskiftning af den nuværende affalds spand til en to-delt beholder til mad og 
restaffald, i fremtiden må der kun bruges særlige grønne poser som Gentofte 
Kommune vil udlevere. En mere uddybende forklaring heraf kan ses på Gentofte 
Kommunes hjemmeside.
Der vil senere komme flere beholdere til yderligere sortering, og i den forbindelse har 
der været flere møder hvor vi har drøftet problematikken omkring manglende plads hos 
de fleste hernede, der har været stor forståelse fra Kommunens side, og det vil blive 
respekteret at der er mange der kun har plads til en to delt spand. Det er rigtig rart at 
der er er denne forståelse.

Hvis der er nogen der har ideer til den grønne omstilling er alle meget velkomne til at 
kontakte enten Gentofte Kommune eller Bestyrelsen, vi skal nok bringe forslagene 
videre da der jævnligt er møde om den grønne omstilling.

Regnvand:
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Regnvand er også på dagsordenen i Gentofte Kommune, inden for 5-6 år skal alle 
have regnvand adskilt fra spildevand, det bliver lidt af en udfordring her i byen. Det 
konkrete projekt om hvordan det skal lykkedes har vi ikke modtaget endnu, men vi kan 
opfordre til at alle der har mulighed for at afvande til faskine på egen grund kan gøre 
det, men husk at der skal søges først da der er flere krav til afstand fra skel og hus, 
samt jordforhold om det er sandet eller leret jord.

Fjernvarme:
Der er nu også lagt en plan om at der kommer fjernvarme i Skovshoved By, ved det 
første møde blev der informeret om at der ville komme fjernvarme inden for 6 år, men 
efter at vi har kontaktet Gentofte Kommune igen i forbindelse med at naturgassen 
udfases i Danmark er vi blevet informeret om at fjernvarmen vil komme inden for 3-4 år 
i stedet.

Til dem som ikke allerede har eller vil have monteret centralvarme vil der være 
mulighed for at installere El radiator eller varme pumpe, men til varmepumpe skal man 
huske at undersøge reglerne for udvendig placering af den, så her må man kontakte 
Gentofte Kommune først.

Park og Vej:
Park og Vej er nu ved at plante de sidste strandroser i den sydlige ende ud mod 
Kystvejen, Bestyrelsen har 2 årlige møder med Park og vej hvor vi ofte drøfter 
beplantningen og trafikken, vi arbejder stadig på at få sænket hastigheden både på 
Strandvejen og på søndre Havnevej, men det er lidt op ad bakke. Vi håber at det vil 
lykkedes nu hvor Gentofte Kommune også har ansøgt om at kunne benytte alternative 
løsninger til at nedsætte hastigheden.
Jeg kan også oplyse at der kommer snart ny asfalt belægning på Strandvejen, det vil 
dog kun være et nyt slid lag.

Stråtage:
Til sidst oplyser formanden om at vi nu er meget tæt på målet om at bevare de sidste 
stråtage i Skovshoved By, Bestyrelsen fremsendte et forslag om en bevaring af de 
sidste stråtage for ca 4 år siden og nu er der et lokalplanforslag nr.421 i høring, sidste 
dato for bemærkninger er d.4 maj, vi forventer at det vil lykkes da der er en klar 
opbakning til det på Rådhuset.
Formanden takker for ordet.

Regnskab

Godkendt.

Fastsættelse af kontingent

Foreslås uændret.

Valg af formand

Kaj Sidenius på genvalgt. Og genvælges.
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Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg - Susan Thygesen Strandvejen 242B genopstiller og genvælges.

På valg - Anne Sofie Greibe Strandvejen 242C genopstiller og genvælges.

På valg - Suppleant Rasmus Ejlers Strandvejen 236 genopstiller og genvælges.

På valg - Revisor Gitte Groth genopstiller ikke.

Mette Strobach foreslåes som Revisor og vælges.

Indkomne foreslag

Intet at bemærke.

Eventuelt

Forslag til istandsættelse af skab ved Costa Smeralda. Alternativt pille det ned. Hvis vi 
skal have skabet, skal information være opdateret.

Der opfordres til at informere bredere om general forsamling i byen. Det er der bred 
enighed om. Både fysisk og via mail og sociale medier.

Der spørges fra et medlem om beboerne i Skovshoved By ønsker en ”såkaldt nidkær 
stemning”, hvor folk er bange for at lave ændringer på deres hus.

Der spørges til at Park og Vej har påtænkt borde-bænke sæt på marken.

Opfordring til overholdelse af parkering.
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