
Refrerat af bestyrelsesmøde i SKGL d. 18.02.19. 
 
Til stede: Gregers, Arne, Martin, Berit, Peter, Gro. (referent) 
Afbud: Katrine.  
 
Dagsorden: 
 
1.Planlægning af Generalforsamling der finder sted 17. marts i restaurant Frem. Herunder 
drøftelse af forslag til mulig kontingent forhøjelse (Justering efter mindst 10 år) samt emner og 
tekst til ”beretningen” 
  
2. Plan for aktiviteter der skal udføres i forbindelse med det foreslåede skybruds-tunnel-projekt 
og dets potentielt voldsomme indvirkning på vort nærområde. Dette er en meget tidsknap 
aktivitet med muligt samarbejde med andre ”laug”. Der er borgermøde på torsdag kl 19 på 
biblioteket på rentemestervej 76, 2440 NV. I forbindelse med dette projekt bør vi udvide 
deltagerne til at behandle dette også med andre end bestyrelsen. Tidsfristen for ”ideer, forslag og 
andre bemærkninger” skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 28 februar   
  
3. Gennemgang af fejeordningen samt plan for en præsentation til generalforsamlingen. 
  
4. Status på ”reparationer” af veje samt plan for opfølgning overfor kommunen samt 
udarbejdelse af præsentation til Generalforsamlingen. 
5. Samarbejde med andre ”laug” herunder E/F Strandpromenaden som er dannet i forbindelse 
med de hvide huse ved stranden. 
  
6. Eventuelt 
 
Ad. 1:  
Generalforsamling i SKGL, søndag d. 17. Marts.  
Gregers har reserveret FREM, som traditionen foreskriver. Mødet starter kl. 17.00. (Bestyrelsen 
mødes 16.30) 
4 af bestyrelsens medlemmer er på valg, 3 er ikke. Flere genopstiller.  
 
Gregers udformer dagorden til generalforsamlingen, samt sender invitation ud.  
 
Emner 
Bestyrelsen indstiller til at kontingent reguleres efter 10 år fra 450 kr. til 550 kr. fra 2019.  
Formandens beretning v Gregers 
Regnskab v Arne 
Kvarterets veje v. Berit 
Fejeordning v. Katrine 
Skybrudstunnel v. Martin 
Sociale aktiviteter v. Gro (og evt Katrine?) 



Ad. 2 
Bestyrelsen diskuterer skybrudstunnel projektet på baggrund af  diverse materialer, fra det 
offentlige og fra andre laug i området, som er blevet tilsendt. 
 
Bestyrelsen er bekymrede for at skybrudstunnellen i den skitserende form vil ødelægge 
områdets rekreative værdier – vand, strand og havn.  
 
Bestyrelsen ønsker at fremsætte et alternativt forslag, hvor tunnelen føres videre til Nordhavn 
(NRH) og derefter længere ud i havet, for at lede regn- og kloakvand længere væk fra de 
rekreative områder og beboelse.  
 
Der laves en tunnelgruppe, Berit, Martin, Peter, Gregers, som inden 28.02.19 formulerer et 
brev/svar til kommunen.   
Gregers tager til borgermøde og indhenter info.  
Berit laver udkast til svar.  
Peter laver skitse af SGKLs  alternative forslag.  
 
27.02.19 mødes tunnelgruppen for at samle og sende SKGLs svar.  
 
Der kan efterfølgende lægges pres på relevante politikere og instanser, med breve og 
henvendelser. 
 
Ad. 3 
Den nye fejeordning vendes. Der er overordnet tilfredshed med rydningen, som fungerede da der 
var sne, samt at der nu er fejning af fortove inkluderet.  
 
Ad. 4 
Der er ikke yderligere bevægelse i forhold til reparation af vejene i kvarteret, siden Peter og Berit 
mødtes m kommunen. (se forrige referat) 
 
Ad 5 
Skybrudstunnel projektet lægger op til at man igen samarbejder med de andre laug i området om 
høringssvar mm. Der har tidligere været kontakt mellem formændene og flere af de grupper, der 
arbejde med trafik tunnellen. Det har førhen været kutyme at invitere områdets øvrige formænd 
med til generalforsamling.  
 
Formænd fra de øvrige laug kunne evt inviteres til dialog på det konstituerende bestyrelsesmøde 
ultimo marts.  
 
Ad. 6 
John Kubel har kontaktet Arne vdr. leje af materiel (Solvænget). Arne videresender til Katrine der 
primært har kontakten til JK.  
 
Næste bestyrelsesmøde er d. 17. 03.19 i forbindelse med generalforsamlingen.  


