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Referat af bestyrelsesmøde i GEH 16.02. 2022 
Deltagere: Jørgen Sterner (formand), Johanna Sterner, Stine Tarhan, Inger Nyboe Johansen, Bjørn 
Rasmussen, Birgitte Wittendorff, Lars Christensen, Gitte Østergaard Nielsen (referent) 
Mødet blev afholdt online. 
 
Jørgen indledte med at byde alle velkommen til onlinemødet og en særlig velkomst gjaldt Birgitte  
(Sj 17), som har indvilget i at stille op til formandsposten ved kommende generalforsamling. 
 
1. Godkendelse af referat fra 17.10.2021 
Referatet blev godkendt. 
 
 2. Nyt fra formanden 
Jørgen henviste til et senere dagordenspunkt (punkt 6), hvor diverse opsamles.. 
 
3.  Nyt fra kassereren 
Lars har regnskabet så godt som færdigt. Snarest sendes det til godkendelse og underskift hos de to 
revisorer. Forinden kontakter Lars Elo (Sj 18) for at byde ham velkommen som ny revisor, da han indtil 
Sigurd Hellums alt for tidlige bortgang var revisorsuppelant.  
Aktuelt er der to beboere, der ikke er medlemmer og en enkelt, der heller ikke betaler til Vejlauget. Jørgen 
kontakter pågældende vedr.Vejlauget, da betaling må betragtes som en kollektiv forpligtelse.  
 
4. Nyt fra Vejlauget 
Stine kunne fortælle, at Thomas er den nye repræsentant i Vejlauget fra foreningen på Læsøvej. 
Vinterens saltning og snerydning har fungeret upåklageligt I foråret skal der igen renses brønde , og der 
fejes to gange i år. Jørgen og formændene fra de to naboforeninger har haft møde  vedr. fremtidige 
kommunale veje, hvilket får indflydelse på fordelingsnøglen, når kommunes overtager forpligtelsen for 
nogle af vejene i området. Dette tager Vejlauget sig af til den tid. 
  
5. Fastelavnsfesten den 27/2 
Bjørn har sammen med Louisa (Sj 19) og Paulina (Sj 11) taget initiativ til, at fastelavnsfesten bliver en 
realitet, og en fin indbydelse har de to sendt ud. I år er arrangementet udvidet, så børnene fx også kan 
blive ansigtsmalet. Slik og øvrigt til arrangementet købes så vidt muligt i vores Brugs. Der er en meget 
beskeden deltagerbetaling, men foreningen dækker i øvrigt udgifterne til arrangementet. Det blev besluttet 
ikke at invitere de øvrige foreninger, men hvis der dukker interesserede børn op derfra, skal de selvfølgelig 
være velkomne. I år indsamles der erfaringer, og arrangørerne melder tilbage. Derefter tages der stilling til 
et eventuelt arrangement til næste år. Desuden skal et Halloween-arrangement planlægges i efteråret. 
 
6. Opfølgning på diverse aktiviteter   
Legetingsudvalget 
Jørgen har indkaldt medlemmer fra de to andre foreninger til møde den 1/3, hvor det er målet at få en 
afklaring, så sagen langt om længe kan realiseres. Det er Jørgens indtryk, at der er interesse for projektet, 
som områdets mindste børn og børnebørn kan få stor glæde af. Bjørn nævnte igen, hvor vigtigt det er, at 
Legetingsudvaget får et tydeligt mandat at handle ud fra. Gitte gentog ønsket om, at der indkøbes to små, 
nye fodboldmål til plænen til de mindre drenge i området. Også dette ønske tages med til kommende 
møde.   
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Projekt ’Danmarks vildeste kommune’ 
Jørgen har udsendt en indbydelse til møde om sagen den 6/4 til de to andre foreningers bestyrelser med 
emnet ”Fællesmøde med embedsmænd fra Lyngby Taarbæk Kommunes tekniske forvaltning om 
opfølgning på ’Danmarks vildeste kommune’. Målet er at arbejde hen imod at opnå et konstruktivt 
samarbejde om, hvordan de grønne arealer i vores område kan gøres mere grønne. Inden mødet udsender 
Jørgen i samarbejde med Jens Galby fra kommunen en dagsorden til de tilmeldte deltagere. Ud over 
Jørgen deltager fra vores forening Johanna, Inger og Bjørn og også Stine, hvis det lykkes hende at få 
mødet i Vejlauget samme dag flyttet. 
 
Spiseklub 
Annemarie (Sj 32) er indstillet på snarest at genoptage aktiviteten. Sammen med Jørgen kontakter de til en 
start Brede Spisehus, hvor det nye ’Forsamlingshuset’ eventuelt kunne være en første, god idé. 
  
Hjertestarterudvalg 
Jørgen har kontaktet udvalgets formand Susanne (Sj 28), som vil sørge for snart at indkalde gruppen. 
Susanne vil desuden dels udarbejde en revideret skrivelse til hjemmesiden og dels et orienteringsbrev om 
Hjertestarterforeningen. Det er bl.a. målet at etablere et kursus i brugen af hjertestarteren til efteråret. 
 
Kortlægningsgruppen 
Foreningen genoptager denne aktivitet til efteråret. Inden da skal bestyrelsen have overvejet, hvordan 
bestyrelsen i samarbejde med kortlægningsgruppen kan stå for et arrangement, som sætter fokus på 
området historie og arkitektoniske særpræg. Vi går i tænkeboks. 
 
Facebookgruppen 
Lars ønsker efter moden overvejelse ikke at stå som ansvarlig administrator for forenongens lukkede 
facebookgruppe, så det besluttedes at efterlyse en administrator i forbindelse med  kommende 
generalforsamling. Hvis denne facebookgruppe skal blive et gavnligt redskab til formidling af forhold, som 
ikke nødvendigvis er i alle foreningsmedlemmers  interesse, så er det nødvendig, at så mange som muligt 
er med i gruppen.  
 
Danmarks Naturfrednings Hold naturen ren 
Affaldsindsamlingsdagen bliver i år søndag den 2/4. Søren (Fyn 22) er igen indstillet på at stå for projektet 
Orientering herom skal snarest udsendes. 
 
Sommerfest 
Festen er allerede fastlagt til 20/8. På generalforsamlingen vil der blive spurgt, om der som foreslået af 
Henrik (Fyn 1) er interesse i forud for festen at afholde loppemarked. Det er tidligere i bestyrelsen drøftet, 
at sådant vil kræve særlige overvejelser og planlægning.  
Henrik og Christina (Fyn 1), som er festarrangører, vil gerne have en kontaktperson i bestyrelsen. Det 
bliver i år Lars og Gitte, som vil indkalde dem og andre interesserede til et lille møde efter  
generalforsamlingen.  
 
Lokalplan 
Jørgen foreslår, at der udformes et revideret tillæg til lokalplanen, et orienteringsbrev, som kan gives til nye 
tilflyttere. Heri skal der bl.a. være oplysninger om pligt til at bevare eller etablere opkørsel til 
parkeringsplads på egen matrikel, forbud mod at etablere fast hegn mod gaden og.andet. Johanna har 
tidligere rettet lokalplanstillægget til. Det ligger imidlertid ikke på hjemmesiden, så Johanna finder det frem 
og sender rundt. De to dokumenter supplerer hinanden. 
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Varmeplan 
Som aftalt havde Stine kontaktet kommunens klimakoordinator, Jacob Jespersen, for at spørge ind til den 
artikel, der havde været i Det grønne område vedr. Ørholmbebyggelsens eventuelle deltagelse i et 
decentralt varmeværk som et alternativ til fjernvarme. Jacob Jespersen gav imidlertid klart udtryk for, at 
fjernvarme er en særdeles relevant opvarmningsform i rækkehusområder, og at fjernvarmeprojektet derfor 
søges fremmet. En tidsplan er dog endnu ikke klar, men regeringen har netop sat penge af til, at 
kommunerne kan sætte ekstra fart på planlægningen. 
Hvis kommunen og Vestforbrænding har vedtaget et konkret projektforslag for vores område, vil det være 
muligt at låne et gasfyr af Vestforbrænding, hvis man er kommende fjernvarmekunde.  
Jacob Jespersen roste i øvrigt foreningens orienteringsbrev om opvarmning, kunne Stine fortælle. 
 
7. Generalforsamlingen 30.03.2022 
Søren (Fyn 22) har igen sagt ja til at være ordstyrer, og Brugsens mødelokale er reserveret. Jørgen taler 
med Claus i Brugsen, om der eventuelt ud over øl og vand kan sørges for en meget enkel servering, som 
man fx bare kan have på en serviet.  
Lars og Johanna er på valg i år og Inger og Gitte som suppleanter hvert år. 
Den siddende bestyrelse er Birgitte (Sj 17)  meget taknemmelig for, at hun vil stille op som formand, når 
Jørgen efter mange år på posten takker af. Stine foreslår, at Jørgen bliver foreningens ’æres-senior-
konsulent’, og Jørgen tilbyder da også at støtte Birgitte, hvis hun får brug for det. Birgitte har ikke erfaringer 
fra en formandspost i en grundejerforening, men har mange år ledelseserfaring fra det kommunale område.  
  
8. Eventuelt og nyt møde 
Det blev besluttet at afholde en fest hjemme hos Jørgen og Gitta den 18. juni for bestyrelsen og alle de 
personer, som i årets løb har ydet en indsats for området. De seneste år har coronaen hindret os i at holde 
en sådan fest. 
 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag 7/4 kl. 19.30 hos Gitte og Lars. 
 
 


