Bestyrelsesmøde i SKGL Grundejerlaug.
Torsdag, d. 5. April 2018, hos Gregers Kudsk.
Til mødet: Gregers Kudsk, Arne Gillin, Peter Thiell Eriksen, Berit Didriksen, Katrine Balling,
Martin Lindegaard og Gro Ørting.
Dagsordenen for mødet er primært at prioritere samt fordele arbejdsopgaver til
årets fokusområder som er:
1. Nordhavnstunnel projektet
2. Asfalt og fortove
3. Samarbejde med andre ”Laug”
4. Parkerings ordning
5. Sociale aktiviteter og sommerfest 2018
6. Bygge servitutter og erhverv i SKGLs område.
7. Eventuelt
Ad 1:
Der er ikke noget nyt vedrørende Nordhavnstunnellen.
Projektet er ikke financieret endnu og er ikke på dagsordenen til byrådsmøderne. Gregers og
Berit holder sig orienteret.
Ad 2:
Berit har kontaktet Teknik- og Miljø Forvaltningen I Københavns Kommune, vdr. asfalteringen
I området. Tunnel-sekretariatet er nedlagt og henviser til Københavns Kommune ifht
udbedring af de skader tunnelprojektet har forvoldt.
På Strandøre/Strandpromenaden bliver der pt arbejdet på belægningen.
Strandøre/Strandpromenaden er nu ikke mere en del af ring 2 (02), og der er nu kun en
svingbane fra den nordlige tilkørsel fra Strandvejen, hvad der har mindsket trafikken
betragteligt.
Ad. 3:
Bestyrelsen diskuterer et tættere samarbejde med de andre to ejerlaug I området, evt med en
sammenlægning på sigt.
Der har været et tæt samarbejde imellem de tre ejerlaug vdr tunnelprojektet, og det synes
fornuftigt at samarbejde vdr fx parkeringsforhold og asfaltering I området.
Bestyrelsen mener at vi står stærkere samlet, da vi på den måde repræsenterer en større

gruppe mennesker. Ligeledes kan en tæt samarbejde betyde at vi samler kræfterne ifht
høringssvar mv., så ikke alle tre ejerlaug skal bruge tid og ressourser på det.
Vi kunne evt invitere et medlem fra de andre to bestyrelser til at deltage I vores møder og på
den måde holde hinanden orienteret.
Der kunne også inviteres ind til et af vores sociale arrangementer.
Ad. 4:
Der er sendt en samlet ansøgning fra de tre ejerlaug til Københavns Kommune vdr
oprettelsen af en 3 timers parkerings zone I området. Ansøgningen fra mødet hos Anne Marie
Juhl Andersen, er under behandling. Det har taget lidt tid, da kommunen vil lave en samlet
løsning for kvarteret – også fra den anden side af Strandvejen, så de ikke bare flytter
problemet.
Gregers rundsender forslag mm., og Martin kontakter de andre ejerlaug og evt kommunen for
en status.
Ad. 5:
Sommerfesten var på dagsordenen til generalforsamlingen og der var tilslutning til at den
bliver genoptaget. Datoe er d. 25. August 2018.
Der skal nedsættes en gruppe, som star for den overordnede planlægning.
Katrine og Gro er tovholdere og vil kontakte de som viste interesse for at være med I
“festkomiteen”:
Mette (Strandøre), Tine (Kildevænget), Christian Nissen (Vesterled), Ole Hammer
(Kildevænget), Claus Rodgaard (Strandøre).
Bestyrelsen diskuterer om der kan laves aktiviteter uden den store forberedelse, som et
supplement til de mere planlagte. Der kan indkaldes via mail og Facebook siden.
Det besluttes at opfordre til en “ Forårs-fortorvs-dag”, søndag d. 27. Maj, kl 13-15, hvor man
kan “pulse” om sit fortorv og forhave og komme I snak med sine naboer.
Bestyrelsen giver en øl/vand på hjørnet af Østerled og Vesterled kl 15.
Ad. 6:
Emnet blev taget op på generalforsamlingen og der var tilslutning til at der laves en gruppe
som ser nærmere på de to emner.
Gregers kontakter følgende som viste interesse:
Christian Nissen (Vesterled), Birgitte de Neergaard (Strandpromenaden), Lars Hveen
Troelsen (Strandøre), Jørgen Thanning.
Ad 7.
Movia Bus nr 166 kører nu via Strandvejen i stedet for Strandøre/Strandpromenaden, med
stop ved Strandvænget/Svanevænget og Svanemøllen Station.
Bestyrelsen diskuterer om ordningen med snerydning fungerer. Bestyrelsen vil tage en dialog
med Snevagten om hvorledes deres arbejde i 2017/18 blev udført i forhold til vore

forventninger.
Bestyrelsen sender via Peter en besked til Cafe Sundet om deres meget markante belysning
på deres facade.
Gro Ørting, 8. April 2018.

