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Bestyrelsens årsberetning 2009 
 
Det har været et begivenhedsrigt år her i kommunen, set fra et DN-synspunkt. Det er som om 
der er bevægelse i nogle af de store sager som vi betragter som vore hjertebørn. Vi er vant til 
at der ikke sker revolutionerende forandringer, men så meget desto mere lægger vi mærke til 
de små skridt der går i den rigtige retning. Og dem har der været en del af på det seneste. 

Kyststi mellem Hellerup Havn og Charlottenlund Fort 

Projekt Sundsti i Hellerup er vores største og vigtigste sag i disse år. Vi synes det er så indly-
sende at denne attraktive del af kommunen skal være åben og tilgængelig for alle borgere, 
helt i tråd med de bestemmelser der gælder for alle Danmarks kyster. Da vi sidst holdt årsmø-
de, havde kommunen netop afholdt det første, store borgermøde om projektet, og derefter 
fulgte en skriftlig høring. Vi samlede underskrifter ind, og kom op på over 400 støtter. I juni 
inviterede kommunen så til endnu et borgermøde, og 31. august blev sagen taget op på et 
kommunalbestyrelsesmøde. Her blev projektet alene behandlet som en kystsikringssag – altså 
et spørgsmål om hvorvidt kommunen skal tage initiativ til at kystsikringen på strækningen 
forbedres, hvilket de berørte grundejere i givet fald skal bidrage økonomisk til. Det har også 
været en del af vores projekt at foreslå dette som en mulig måde at gennemføre det på. Det 
faldt imidlertid med stemmerne ni mod otte. Men vi – og mange andre – mener ikke at projek-
tet bør lægges i mølpose på den baggrund. For os, og de andre foreninger som vi har udarbej-
det projektet i samarbjede med, er etableringen af fri adgang langs kysten det væsentlige i 
sagen – vi syntes bare at en forbedret kystsikring var en oplagt sidegevinst – og vi vil fortsæt-
te for at arbejde for at det bliver en realitet. Når vi tæller denne sag med som ”små skridt i 
den rigtige retning”, er det fordi vi kan se at der er skabt en meget stor og udbredt interesse 
for sagen, både i de politiske kredse og i den brede offentlighed. Vi håber det vil være det der 
gør at kommunen arbejder videre med projektet, så vi alle sammen snart kan gå en tur langs 
kysten mellem Hellerup og Charlottenlund. 

Støjen fra Lyngbyvej 

Vi har i mange år prøvet at få kommunen til at gå aktivt ind i et arbejde for at få dæmpet stø-
jen fra Lyngbyvej/Helsingørmotorvejen på strækningen langs Gentofte Sø. Det er et af kom-
munens vigtigste grønne områder, ligesom det er et internationalt habitatområde og det er 
stærkt plaget af trafikstøjen. Men vi er altid stødt imod den holdning hos flertallet i kommunal-
bestyrelsen at det ikke er kommunens opgave, fordi det er en statsvej, og hos staten – det vil 
sige i Vejdirektoratet - prioriterer man ikke denne strækning, fordi der her, i sammenligning 
med andre steder i landet, er relativt få boliger der vil få glæde af en støjdæmpning. Vi giver 
imidlertid ikke op så let, for en løsning må og skal findes.  
 
Helt aktuelt er vi i den situation at Miljøstyrelsen har lavet nye beregninger over støjen i hele 
landet, og kommunerne skal alle udarbejde en støjhandleplan. Det betyder ikke at de er for-
pligtede til at gøre noget specifikt, men det bringer dog støjen på dagsordenen.  
 
Den 11. juni arrangerede vi derfor sammen med Gjentofte Sogns Grundejerforeninge et bor-
germøde om støjdæmpning af motorvejen. Her mødte ca. 80 interesserede borgere op og fik 
en gennemgang af de nye undersøgelsesresultater. Der kom forskellige gode ideer fra de 
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fremmødte til hvor der måske kan skaffes midler til projektet fra – EU blev nævnt, ligesom 
Friluftsrådets tipsmidler. Mest farbar er dog formentlig den vej der hedder regeringes miljømil-
lard. Eyvind Vesselbo, MF for Venstre og selv beboer i området og deltager i mødet, arbejder 
videre med denne ide, og imens følger vi intenst med i muligheder og perspektiver i sagen.  

Affaldsindsamling 

Ligesom tidligere år arrangerede DN affaldsindsamling i naturen i hele landet søndag 19. april 
og for anden gang gjorde vi det i godt samarbejde med den Grønne Guide og kommunens af-
faldssektion. I år havde vi tre udgangspunkter: Charlottenlund Skovs østside m.v., Gentofte 
Sø og Nymosen. Tilslutningen var så stor at der er basis for at tage flere områder til næste år. 
I alt deltog ca. 120 børn og voksne, og ubyttet blev omkring 400 kg affald – og nogle pænere 
omgivelser for os alle! 

Træerne ved Rygårdscenteret 

I forbindelse med en udvidelse af antallet af plejeboliger på Rygårdsscenteret på Niels Ander-
sensvej i Hellerup måtte seks meget store, flotte gamle kastanie- og ahorntræer lade livet. Vi 
anfægter naturligvis ikke behovet for nye plejeboliger, men mener det er synd at kommunen 
ikke kan planlægge så træer kan indgå som et aktiv ved planlægning og opførelse af nyt byg-
geri og at man i det hele taget opprioriterer bevarelsen af store, gamle sunde træer. De kan 
ikke bare lige erstattes, de har stor betydning for vores lokale miljø og kommunens grønne 
karakter, og de har til og med en positiv betydning for CO2-balancen. Et læserbrev fra os om 
sagen i Villabyerne blev set af redaktionen på radioens P4, der inviterede til et dobbeltinter-
view med borgmester Hans Toft, live fra byggepladsen. Han kunne ikke skåne de aktuelle træ-
er, sagde han, men vi håber at vi med denne sag og det mere vellykkede resultat af kampen 
for at bevare det store egetræ ved Skovgårdsskolen – og ved også at sætte temaet på dagsor-
denen for aftenens vælgermøde – har skærpet beslutningstagernes opmærkomhed på proble-
met. Og derudover er vi også blevet meget skarpe på ikke at stille os tilfreds med lokalplaner 
der angiver at specifikke træer ”søges bevaret”, sådan som det var tilfældet med træerne på 
Rygårdsscenteret. Denne formulering er ikke forpligtende, og det er meget nemt for bygherren 
uanfægtet selv at afgøre at det ikke kan lade sig gøre. 

Klimakommune  

Gentofte Kommunes borgmester underskrev 28. maj en aftale med Danmarks Naturfrednings-
forening, repræsenteret ved præsidenten, Ella Maria Bisshop-Larsen, om at blive klimakom-
mune. Det indebærer at kommunen forpligter sig på at iværksætte en række konkrete tiltag 
for at nedbringe CO2-udslippet. I denne forbindelse afholdt kommunen en Klimafestival 29.-
30. august i Charlottenlund Strandpark, hvor vi, i lighed med en række andre grønne organisa-
tioner og virksomheder havde boder hvor folk kunne komme og blive klogere klimaspørgsmål, 
energibesparelser m.m. Det var dejligt vejr og der var et pænt fremmøde af nysgerrige men-
nesker. 

Forstbotanisk Have 

Forstbotanisk Have i Charlottenlund har i mange år været drevet af Landbohøjskolen (nu Kø-
benhavns Universitet) som en slags arboret og genbank. Haven er i 2008 blevet overdraget til 
Skov- og Naturstyrelsen, og skovrideren ønsker at åbne haven mere for offentligheden. Vi føl-
ger deres planer tæt, da vi synes det vil være synd hvis havens særpræg sættes over styr. Der 
ser nu ud til at skovrideren er enig med os i at det ikke skal været et sted med fx faciliteter til 
overnatning og bål, men primært til fordybelse og æstetiske oplevelser, samt med mulighed 
for at studere mere eller mindre eksotiske vækster. Men der skal selvfølgelig ryddes op i væk-
sterne efter mange års manglende pleje, og tanken er også at der skal etableres et madpakke-
skur for skolebørn.  
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Ordrup Krat 

Ordrup Krat er et af vores efterhånden gamle projekter. I dette område har mange grundejere 
skovlignende områder på deres grunde som er pålagt  fredskovspligt. For at bevare områdets 
særlige karakter er det vigtig at disse træbeklædte områder vedligeholdes og forynges. Da det 
imidlertid kræver en del faglig indsigt at varetage foryngelsen af skoven, har vi fået udarbejdet 
et projekt, i samarbejde med skovrideren, hvor grundejerne kan få konsulentbistand og anden 
hjælp til at vedligeholde deres del af skoven. Der har gennem årene været meget pæn opslut-
ning på orienteringsmøder osv., men da vi i sommer kom så langt som til at grundejerne for 
første gang skulle til at betale noget – nemlig en træ-eksperts  gennemgang af deres grund 
med tilhørende træer samt udarbejdelse af en pleje/foryngelsesplan – var det kun et fåtal der 
fortsat var med. Det ser således nu, desværre, ud til at projektet må opgives. Det beklager vi 
meget, da vi mener det kunne have været meget værdifuldt med en fagligt kvalificeret, sy-
stematisk genopretning af skoven.  

Lokalplaner og byggelinier 

I afdelingsbestyrelsen bruger vi en hel del tid på at gennemgå nye lokalplaner for at sikre at 
der ikke gives tilladelser til byggeri der indskrænker det grønne i kommunen. Det et ikke altid 
vi har nogen kommentarer, men i år har vi haft det til lokalplanerne for hhv. et område ved 
Søbredden og for Vidarskolen – begge arealer der grænser op til Brobæk Mose ved Gentofte 
Sø. Der var dog ingen af vores indsigelser der gav anledning til ændringer.  
 
Byggelinier er linier der trækkes i en bestemt afstand fra fx søer, vandløb, skovbryn, kyster 
osv., og inden for hvilke der ikke må bygges. Af og til kommer der ansøgninger til kommunen 
om dispensation fra disse. og også disse forelægges DN til høring. I langt de fleste tilfælde er 
de planlagte byggerier ubetydelige, så vi ikke kommenterer dem. I det forgangne år har vi dog 
klaget over en tilladelse der blev givet til et byggeri tæt ved Gentofte Rende i Dyssegårdskvar-
teret, og Naturklagenævnet gav os ret i at det ikke burde tillades, primært fordi det ville kunne 
bane vejen for flere tilladelser, der efterhånden, samlet set, ville kunne komme til at skæmme 
området.  
 
Vi har også givet høringssvar i forbindelse med kommunens nye trafikpolitik, som vi mener 
fokuserer for meget på at give plads til privatbilismen og for lidt på at gøre det mere attraktivt 
og sikkert at cykle eller benytte offentlig transport. Trafikpolitikken blev imidlertid vedtaget af 
kommunalbestyrelsen uden at vore indsigelser havde slået synderligt igennem. En ide vil vi 
dog gerne tage æren for: Nemlig at kommunen skal arbejde aktivt for at få flere forældre til at 
cykle med deres børn i skole i stedet for at tage bilen. Det indgår nu i kommunens politik.  

Kontakt til kommunen og  Grøn Guide 

DN har i det forgangne år som tidligere haft god kontakt med kommunen, måske endda endnu 
bedre end tidligere. Dels har vi haft to såkaldte ”orienteringsmøder” med borgmesteren og en 
række chefer fra forvaltningen som vi plejer, dels har vi indledt en ny praksis med et årligt 
”dialogmøde” med en række medarbejdere fra Park og Vej. Hvor vi på orienteringsmøderne 
drøfter de store, mere politisk prægede sager, handler dialogmødet mere om de konkrete pla-
ner kommunen har for udvalgte grønne områder, trafiksanering osv. Forvaltningen inviterer os 
efter at have haft møder med de seks store grundejerforeninger. Vi synes at disse nye møder 
er en god anledning til at få meget mere at vide om hvad der sker i de forskellige områder, og 
komme med vores input, end vi har haft før.  
 
Hertil kommer at vi som nævnt har haft et glimrende samarbejde med kommunens grønne 
guide om affaldsindsamling og klimafestival.  
 

Københavns Kommunes projekt for Nordhavn 

Vi har deltaget i flere borgermøder i København for at følge planerne for den store udbygning 
af Nordhavn, hvor overskudsjord fra de kommende metrobyggerier tænkes hældt i havnen så 
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det kan blive til et kæmpestort, nyt areal. Det handler selvfølgelig ikke direkte om vores kom-
mune, men vil indirekte kunne få ganske store konsekvenser for vores egen kyst. I august 
afgav vi et høringssvar vedrørende planerne, der gik på at a) Indflydelsen på Hellerupkysten 
ikke er tilstrækkeligt belyst og b) der mangler en tiltrækkelig visualisering af den bebyggelse 
der vil komme på arealet. I de hidtil udsendte skitser ser man kun den flade, ubebyggede 
halvø, der ikke syner af meget inde fra land.  
 

Ture 

Det har ikke været den store tur-aktivitet der har præget 2009 i DN Gentofte, men på DN’s 
landsdækkende ”Naturens Dag” 13. september arrangerede vi en såkaldt ”Geocaching” – en 
slags skattejagt i naturen med GPS. Der deltog ca. 20 børn og deres voksne, og de fik en sjov 
og anderledes oplevelse i naturen.  
 

Ny sammensætning i bestyrelsen 

Som den opmærksomme tilhører vil have bemærket, er det ikke Niels Henrik Theisler der, som 
han ellers har gjort så mange gange, aflægger beretning i år. Vi rokerede internt i bestyrelsen 
i foråret, så jeg blev formand og han blev næstformand. Niels Henrik lægger stadig mange 
kræfter i DN-arbejdet, ikke mindst i det regionale samarbejde. Men alligevel vil det være på 
sin plads her at takke ham for mange års tro tjeneste i formandsstolen.  
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