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Referat af bestyrelsesmøde i GEH 17.11. 2021
Deltagere: Jørgen Sterner (formand) , Johanna Sterner, Stine Tarhan, Inger Nyboe Johansen, Bjørn
Rasmussen, Lars Christensen, Gitte Østergaard Nielsen (referent)
Mødet blev holdt hos Inger.

1. Godkendelse af referat fra 15.09.2021
Referatet blev godkendt.
2. Nyt fra formanden
Jørgen havde en del punkter at berette om:
Landskabsarkitekterne Vibeke Nellemann og Uffe Wainø fra Kortlægningsgruppen, Lundtofte
Borgerforening, har skrevet en artikel om kortlægningen af Lundtofte-området i tidsskriftet By & Land,
september 2021. Det fremgår af artiklen, at det har været vanskeligt at engagere beboerne i projektet, men
også at en kontakt til grundejerforeninger har givet dem tillid til et fremtidigt frugtbart samarbejde med
borgerne. Tidligere har Jørgen, Inger, Lars og Gitte holdt møde med gruppen, og det er meningen, at vi i
vores forening - formentlig forår 2022 - vil tage stilling til, hvorledes interesserede medlemmer af vores
forening kan inddrages.
I seneste nummer af ’Det grønne Område’ af ons.10. nov. -21 findes artiklen ’Lokale energifællesskaber
kan blive klimavenligt alternativ til fjernvarme’. Heraf fremgår det, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal være
med til at udvikle nye koncepter for klimavenlig opvarmning i de områder, hvor det ikke kan betale sig at
etablere fjernvarme. Ørholm og Frederiksdal er to af de områder, der er i kikkerten. Af artiklen fremgår det,
at kommunen nu undersøger, om et energifælllesskab, hvor forbrugerne bl.a. kan få varme fra en fælles
varmepumpe, kan være en alternativ og klimavenlig og let løsning for forbrugerne. Stine vil kontakte
kommunens klimakoordinator Jakob Jespersen for at høre, hvorfor Ørholm er udvalgt, og hvilken del af
Ørholm, der er tænkt på, hvorfor der ikke satses på fjernevarme her og for at udtrykke vores forenings
interesse for projektet.
Hjertestarterudvalget har længe ligget stille, så Jørgen vil kontakte formand Susanne Pedersen om det. Det
skal igen tydeliggøres for områdets beboere, hvor hjertestarteren befinder sig, desuden ønskes der igen
afholdt kurser, og der skal fornyet fokus på hjerteløberne.
Fastelavn og Halloween. Meget tyder på, at Halloween er ved at overtage fastelavnsaktiviteternes rolle.
Vores Brugs vil ikke fremadrettet afholde fastelavnsfest. Vi besluttede at skrive ud og spørge, om der er
nogen, der er interesseret i at være tovholder på fastelavsfesten i vores forening, efter at Julie, som
tidligere har stået for arrangementet, fraflytter. Ellers kan vores forening eventuelt spørge, om vi kan koble
os på Egegaardens fastelavnsarrangement med tøndeslagning.
Ved Halloween deltog rigtig mange af områdets børn og voksne dette år. For et par år siden sørgede to
familier for at opstille et lille telt på plænen med pølser til børnene som en hyggelig optakt til og samling
forud for ’slik eller ballade’. Når tiden nærmer sig i efteråret 2022, drøfter vi i bestyrelsen, om der igen skal
tages initiativ til sådant.
Spiseklubben har af gode grunde ligget stille længe. Annemarie (Sj.32) vil fortsat gerne stå for det, men
foretrækker at vente til næste år. Evt. er også Birgitte og Peter (Sj.17) interesserede i at bidrage.
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Restaurant Mythos, som har været benyttet af spiseklubben, lukker desværre nu. Brede Spisehus udvider
med de nye forpagtere til at kunne afholde mere uforpligtende sammenkomster til en billigere pris i
sidebygningen, og dette skal måske overvejes som en mulighed i spiseklubben.
Sigurd Hellum er til stor sorg pludselig afgået ved døden i alt for ung en alder. Da han var en af foreningens
to revisorer, træder revisorsuppleant, Elo Skovbon, nu ind som foreningens revisor.
Jørgen var af beboere blevet bedt om at annoncere i hele foreningen om en gårdbutiks gode produkter.
Dette initierede igen snakken om foreningens lukkede Facebook-gruppe, da sådant ikke kan beskrives som
oplysninger af almen interesse og betydning for alle beboere og derfor ikke skal sendes ud til alle. Gitte og
Lars tilretter snarest det følgebrev, som Johanna i sin tid udarbejdede som en følgeskrivelse, når alle via en
mail skal oplyses om den lukkede Facebook-gruppes eksistens. Når dette er sket, vil Johanna sørge for, at
dette også kommer til at fremgå på foreningens hjemmeside.
Lars havde fået en mail om formentlig et hagl-skudhul i et vindue - nok ud til baghaven - i en ejendom ved
Egegaardsvej. Ejeren ønskede ikke at gøre mere ved sagen, da der er tale om drengestreger, men
bestyrelsen burde informeres om det, syntes han. Tilsvarende eksempler er der heldigvis heller ikke senere
hørt om.
3. Nyt fra Kassereren
Lars kunne fortælle, at det er gået fint med at få foreningsgskontingent og gebyr til Vejlauget i hus.
Dog mangler der stadig betaling fra to ejendomme. Jørgen vil kontakte begge. Og en enkelt ejer betaler som den eneste - af princip konsekvent kun til Vejlauget.
4. Nyt fra Vejlauget
Stine oplyste, at Bjarne fra Læssøvej ønsker at træde ud af Vejlaugets bestyrelse, og i stedet træder
Thomas Leo Hansen ind. Vejlaugets bestyrelse holder snart møde, og Stine understregede, at hun ingen
grund ser til, at formændene fra de tre grundejerforeninger tager del i dette møde, selv om der havde været
udtrykt ønske om det. Der var kommet forslag fra de to andre foreninger om, at Vejlauget også fremadrettet
skulle tage sig af vejvedligehold. Dette er ifølge vores bestyrelses holdning på ingen måde Vejlaugets
opgave.
Det er i Vejlauget besluttet, at kontingentet også for 2022 vil være 330 kr., oplyste Stine. Når dele af vejene
bliver kommunale i 2023, skal der udarbejdes en ny fordelingsnøgle.
5. Grønne arealers fremtid. Projekt "Danmarks vildeste kommune"
Kommunen har aktuelt 3 mio. kr. til udvikling af de grønne områder. Vores forening har tidligere haft en
velbesøgt rundvisning med 25 deltagere på de grønne arealer her i området med driftsleder Jens Galby fra
kommunens driftsafdeling. Dette lå helt i forlængelse af det initiativ, Anne Sophie og Signe allerede havde
taget om at søge at gøre de grønne arealer mere grønne. Borgmester Sofia Osmani opfordrer til, at
grundejerforeningerne deltager i projektet. Jørgen har derfor udarbejdet en skrivelse, som inviterer de tre
grundejerforeningers bestyrelsesrepræsentanter til et møde i Brugsens mødelokale ons. den 12. januar
2022 med kommunens embedsmænd om projektet. Forinden vil Jørgen i samarbejde med Jens Galby
udarbejde en dagsorden.
6. Legepladsprojektets fremtid
Jørgen har haft et møde de to øvrige foreningers formænd. Læsøvej er fortsat ikke interesseret, men
Egegaarden er nu - efter at have fået flere og mere konkrete oplysninger om projektet - formentlig
interesserede, da det bl.a. er gået op for dem, at der blot er tale om opstilling af et, måske to
legeredskaber. De stiller i øvrigt nu med nye medlemmer til udvalget og opfordrer til, at det ellers nedlagte
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udvalg oprettes påny. Jørgen vil kontakte de tidllgere medlemmer og også stå i spidsen for et nyt møde for
formentlig 6-8 medlemmer af udvalget. Bjørn har gjort et stort arbejde for at få skred i tingene, men
oplevede, at netop en repræsentant far Egegaarden destruktivt havde sat en kæp i hjulet for arbejdet,
blandt andet ved at foreslå en anden placering af redskaberne end den, kommunen og borgmesteren
allerede har nikket til. Men der vil nu blive udarbejdet en oversigt over mulige redskaber og økonomi, som
Egegaarden så kan tage stilling til. Vores forening yder som allerede besluttet et bidrag på maks. 40.000 kr.
Egegaarden opfordres til også at bidrage, men dette vil dog ikke få indflydelse på projektet gennemførelse.
Før projektet realiseres, vil Jørgen sørge for, at beboerne i de omkringliggende parceller er informeret.
De få legeredskaber, som primært er tænkt til områdets børn i 3-6 års-alderen, vil næppe få børnehaver fra
nær og fjern til at strømme til, da der på ingen måde vil blive tale om en egentlig legeplads. Målgruppen er
da også alene lokaleområdets småbørnsfamilier og naturligvis besøgende børnebørn.
Fra Egegaarden blev udtrykket ’legetingsudvalg’ benyttet. Det er mere præcist at tale om et udvalg vedr. få
legeredskaber. Gitte nævnte, at vi snarest bør kassere de små, dårlige fodboldmål på plænen og erstatte
med nye og stabile for at tilgodese de lidt større drenges ønsker og behov allerede nu.
7. Sommerfest 2022 – status
Henrik og Christina (Fy.1) har allerede fastsat datoen for sommerfesten 2022 til den 20. august og beder
om, at dette lægges på foreningens hjemmeside. Det sørger Johanna for. Samtidig kan det oplyses på
Facebook-gruppen. Henrik og Christina havde ønsket, at drejebogen for sommerfesten blev drøftet efter
erfaringerne fra sommerfesten 2021, og derfor inviterede Gitte og Lars til et lille møde, hvor også Jørgen
med frue deltog. Også Karin og Simon Carlander (Sj. 30) var inviteret, da Karin gerne vil bistå i
festudvalget, men de måtte desværre melde afbud. Henrik har foreslået, at der forud for sommerfesten
2022 kan etableres loppemarked. Det blev besluttet, at der på generalforsamlingen i marts -22 skal
forhøres om interessen for det. Hvis det viser sig at være tilfældet, skal der formentlig nedsættes en
gruppe, som kan arrangere det, herunder indkredse de problemstillinger, som uundgåeligt vil rejse sig. Da
dette vil betyde en betragtelig udvidelse af sommerfestens rammer, skal også alle parceller ved plænen
orienteres om det og samtidig inviteres til at tage del. Jørgen gjorde opmærksom på, at plænen er
kommunalt område, og at der fra kommunens side foreligger klare regler for, hvordan den må og kan
benyttes.
8. Vejbelysning
Jørgen har modtaget ønske fra beboere i ejendomme op til skoven om eventuelt at få opsat yderligere
gadebelysning, da der her er meget mørkt om aftenen. Jørgen vil kontakte dem og fortælle, at det
erfaringsmæssigt ikke kan forventes, at kommunen går ind og løser en sådan opgave. Den må løses af
den enkelte grundejer.
9. Eventuelt og nyt møde
Jørgens forslag om at udsende en jule-/nytårshilen til alle i foreningen blev der nikket til.
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 19. januar 2022 kl. 19.30 hos Gitte og Lars (Sj.24).

