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Explosionen i
Skulpturparken …!
Ordrupgaard Museets smukke park er gennem de sidste år blevet hjemsted
for forskellige, mere eller mindre vedkommende “installationer”, så som
kæmpepaddehatte, ophængte spejle, dampspyende gigantringe og diverse
småbygninger. Museet kalder derfor etatsrådens oprindelige, fredelige park for
KUNSTLEGEPLADSEN…
Men her i forsommeren skete der virkelig noget usædvanligt.
Der er opført et usædvanligt bidrag til børn og voksnes oplevelse og adspredelse.
De amerikanske brødre Doug og Mike Starn har rejst en vertikal gigantinstallation
af op til 20 meter lange bambusrør. “The Big Bamboo”, med lokaltitlen
“Geometry of Innocence”. Og denne helt specielle ja, jeg ved ikke, hvad
man skal kalde den blev indviet da maj måned gled over i juni. Sammen med
yderligere et japansk tehus opsat i et træ….
Tvillingerne Doug og Mike Starn, som er kendt i den internationale kunst-verden
for deres usædvanlige værker inden for skulptur, video, foto, maleri og arkitektur,
har opført deres kæmpe bambusværker ved bl.a. Venezia Biennalen (2011), i
Rom og i Israel. Samt på taget af selve The Metropolitan Museum of Art i New
York (2010) en begivenhed, som noteres som en af de mest sete udstillinger i
museets historie !
The Big Bamboo, her i den idylliske Ordrupgaard Park, spreder sig over mere
end 100 kvadratmeter og består af flere tusinde bambusstænger, som er bundet
sammen med reb i kilometervis, og er rejst af de bjergbestigere, som arbejder
under kunstnernes direkte tilsyn.
Og man kan gå ind i “The Geometry of Innocence” og ad snoede gange bevæge
sig helt op i toppen af bambusbjerget.
Alene at stå foran denne tilsyneladende helt planløse og enorme pyramide af
bambusrør er som at overvære en stillestående eksplosion, et måske tiltrængt
åndeligt spark til vores indgroede forestillinger om, hvad kunst kan være. Specielt
her i vort hyggelige, naturligt rolige Ordrup.
Eksplosionen og de andre installationer, som udgør denne kunstlegeplads, er
støttet af Nordea-Fonden med 16,9 millioner kroner. The Big Bamboo er nu for
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første gang vist i Skandinavien.
Efterfølgende røber museet, at der vil blive opført en Vandpavillon skabt af
den danske kunstner Jeppe Hein med færdiggørelse efter museets genåbning
efter opførelsen af den omtalte, nedgravede tilbygning “Himmelhaven” i 2019.

CF

Deres udsendte, med hund, kontrollerer opførelsen af “The Big Bamboo”.
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Stedet, hvor vi bor

Gentofte Kommunes Initiativpris 2018 er i forsommeren af borgmester Hans Toft tildelt
Niels Ulrik Kampmann Hansen for hans omfattende og vedholdende arbejde med at formidle
Gentoftes lokalhistorie.
Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening, som tidligere har samarbejdet med den vidende
NUKH greb, den aktualiserede chance og overtalte ham til at skabe OCG´s efterårsforedrag,
tilrettet specielt til udelukkende at handle om vores grundejerforenings område.
Niels Ulrik Kampmann Hansen, næstformand i Gentofte Lokalhistoriske Forening, har
gennem årene – område for område – beskrevet vores kommunes historie, udvikling og tilstand
i en serie fint illustrerede bøger. Vi bad ham derfor koncentrere dette specialforedrag med
spændende billeder om vores grundejerforening – den måske smukkeste og historisk mest
betydningsfulde af Gentoftes grundejerforeninger. Vi gav ham arbejdstitlen ”STEDET, HVOR
VI BOR” og glæder os til at dele resultatet med vores medlemmer ved en foredragsaften
i Helleruplund Kirkes menighedshus på Sehestedsvej (lige bag kirken), hvor der vil være
gratis adgang for OCG-medlemmer.
Vi mødes onsdag den 26. september kl. 19.30, og OCG byder foruden foredraget på et
glas vin og en bisquit.
Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig senest den 25. september 2018 til
Marianne Schrøder, enten pr. e-mail mariannes@newmail.dk eller på telefon 40 55 07 55.

SÆT ALLEREDE NU ”X” I KALENDEREN DEN
26. SEPTEMBER 2018, KL. 19.30
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Generalforsamlingen

Den 16. April 2018 afholdt Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening sin
ordinære generalforsamling i de kongelige skydebrødres smukke domicil,
“Sølyst”.
Klokken 19.00 ankom de første medlemmer og fik deres tilmelding
behørigt kontrolleret af vores bestyrelsesveteran Tove Bernth, og man
fortsatte ind i musiksalonen, hvor OCG-bestyrelsen tog imod, hvorefter
man samledes
i biblioteket
med de
indbudte gæster,
borgmester Hans
Toft og Hendes
Excellence, den
nytilflyttede
Grevinde
Alexandra af
Frederiksborg, på
forreste række.
Formanden
Marianne
Schrøder ringede
Dirigenten dirigerer....
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med grundejerforeningens sølvklokke, bød velkommen og gik straks over
til dagsordenens første punkt, valget af dirigent. Enstemmigt valgt blev
i lighed med sidste år OCG-næstformanden, Finn Elkjær, der myndigt,
men afslappet konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gav ordet
tilbage til formanden, der under dagsordenens punkt 2 afleverede sin
formandsberetning for det forløbne år. (Se beretningen på de følgende
sider her i bladet og på foreningens hjemmeside og facebookside).
Beretningen vedtoges med akklamation hvorefter dirigenten ekstraordinært
gav ordet til foreningens sekretær Carsten Frölich, som efter henstilling
fra borgmesteren anmodede generalforsamlingen om at lade Hans Tofts
gæsteindlæg bringe allerede nu. Den travle gen-genvalgte borgmester
måtte nemlig forlade os tidligere på grund af et sent afgivet løfte om at
overrække pokaler ved et lokalt sportsstævne.
Borgmesteren berørte flere af årsberetningens emner, herunder den fortsatte
udskydelse af de sidste faser af fjernvarmeprojektet, som må afvente et
mere samfundsøkonomisk gunstigt tidspunkt for atter at kunne blive en god
forretning. Efter dette indlæg havde vores medlemmer lejlighed til at stille
spørgsmål til Hans Toft, og der udspandt sig en livlig og god debat.
Dirigenten kunne herefter genoptage dagsordenen og aflagde som foreningens kasserer regnskabet for det forløbne år. Det reviderede regnskab
udviste et overskud på kr. 7.010,89 - og tal i parentes vedrører året før ( kr. 4.963,33) bestående af indtægter på kr. 49.650,00 (kr. 60.213, 50) og
udgifter på kr. 42.639,11 (kr. 55.250,17). Bankindestående udgjorde pr.
ultimo kr. 52.504,92 (kr. 44.907,03) og egenkapitalen kr. 52.880,17
(kr. 45.869,28).
Antallet af betalende medlemmer
udgjorde ultimo 2017 331 (358).
Kassereren bemærkede, at der
som noget nyt er gennemført en
automatisk kontingentrykkerkørsel
via Nets, som har haft en god
effekt. Efter yderligere uddybning
af enkelte af regnskabets poster
vedtoges dette enstemmigt.
Borgmesteren taler “før tid”...
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Under punkt 4 kunne formanden glæde alle med, at bestyrelsen foreslog
uændret kontingent og dét vedtoges naturligvis!
Punkt 5 kunne indeholde indkomne forslag fra medlemmerne, men da ingen
forslag var indkommet, kunne dirigenten gå videre til punkt 6 med valg til
bestyrelsen.
Efter at have sikret sig, at forsamlingen ikke havde andre kandidater end de
på valg værende bestyrelsesmedlemmer Finn Elkjær og Carsten Frölich der
begge ville acceptere genvalg samt den af bestyrelsen foreslåede kandidat
Bo Myhrmann, gik man til afstemningen, hvor alle 3 kandidater blev
enstemmigt valgt. Efter konstitueringen er Marianne Schrøder formand, Finn
Elkjær næstformand, kasserer og webmaster, Carsten Frölich sekretær og Bo
Myhrmann bestyrelsesmedlem u.p.
Under punkt 7 kunne dirigenten indstille den nuværende bestyrelsessuppleant
Peter Plaskett til genvalg som bifaldtes enstemmigt.
Under punkt 8 udbad dirigenten sig - forgæves - forslag til revisorer.
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne genvalg af Kaare Thal-Jantzen,
som herefter blev enstemmigt valgt.
Punktet “Eventuelt”, pkt. 9 på dagsordenen, havde ingen indlæg, hvorefter
dirigenten gav ordet tilbage til formanden, som takkede generalforsamlingen
for god ro og orden og dirigenten for et formfuldendt ledet embede.
Efter den egentlige generalforsamling bad Carsten Frölich Hendes
Excellence Grevinde Alexandra om at agere
“Lykkens Gudinde” som derefter op af
champagnekøleren trak det vindende navn på
årets vinpræmie.
Tillykke til den heldige vinder Poul Højmark.
Og så gik vi alle gennem havesalen ind i
den store festsal med de mange historiske
skydeskiver, hvor der var smukt opdækkede
borde til serveringen af den kendte “Sølyst- Grevinde Alexandra udtrækker
den heldige vinder.
platte” ledsaget af vin efter eget valg,
hvilket altid løsner tungebåndene, så
livlig konversation fløj fra bord til bord lige til vi sagde “Farvel og
Tak” efter endnu en god OCG-generalforsamling helt i den ånd, som
præger Gentofte Kommunes ældste og oprindelige grundejerforening.

CF
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Den heldige vinder,
Poul Højmark modtager
sin præmie af Grevinde
Alexandra.

Soupé i festsalen hvor vi
nød den lækre”Sølystplatte”,
og hvor konversationen løb
fra bord til bord...
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Hvad gemmer sig bag et vejnavn?
Vejnavnene i Gentofte Kommune refererer sig for størstedelens vedkommende
enten til bygninger eller tidligere prominente borgere i kommunen. Hvad angår
bygninger, er nogle fortsat eksisterende så som Charlottenlund Slot, Bernstorffs Slot,
Øregaard samt Ordrupgaard. Mange bygninger er imidlertid forsvundet, således at
kun vejnavnet står tilbage og gemmer på en historie om en svunden tid og fordums
storhed. Som eksempler kan nævnes Lindegårdsvej, Skovgårdsvej og Vilvordevej.
Af personnavnene refererer langt de fleste sig og helt i tidens ånd til borgere af
hankøn, men plads er der dog blevet til enkelte pigenavne, som trækker tråde bagud.
Annettevej, Emilievej og Johannevej er alle anlagte 1888-89 og er navngivet efter
Ole Bruuns tre døtre. Ole Bruun ejede Lindegaarden, som blev delvist beskadiget
ved en brand i 1798 og siden flyttet over på vestsiden af Lindegårdsvej. Han begynder
en udstykning af Lindegaardens jorder, som senere fuldføres af hans søn, den kendte
smørgrosserer L.E. (Lars Emil) Bruun. Denne ejede Maltegaarden, den største
gård i Gentofte sogn på 100 tdr. land, som omkring århundredskiftet udstykkes.
Gentofte Kommune stod for udbygningen af området, hvor bl.a. det nuværende
rådhus er placeret.
Som et kuriosum skal det nævnes, at L.E Bruun var en passioneret møntsamler og
ejede en af Danmarks største samlinger. Dele af samlingen blev senere solgt bortset fra
den skandinaviske del bestående af 18.000 mønter og medaljer, bl.a. fra vikingetiden.
Siden 2011 er samlingen opbevaret i boks i Nationalbanken, da den ifølge L.E Bruuns
finurlige testamente først må sælges i 100-året for hans død, nærmere bestemt i
2023. Overskuddet skal så gå til evt. nulevende arvinger eller i modsat fald til staten.
Undervejs har der været urent trav blandt bestyrelsesmedlemmerne, hvilket har
afskedkommet en retssag med efterfølgende fængselsdomme og bøder. Samlingens
værdi anslås til mindst 250 millioner kroner.
Hvad angår Clarasvej, er denne anlagt før 1910, da den tidligere var en del af
Klampenborgvej. Navnet har ingen tilknytning til en speciel person, men blev i
1913 foreslået af sognerådet, da de omliggende veje havde pigenavne, Henriettevej
(1893), Ellensvej (1896) og Herthavej (1924).
Gudrunsvej. som er anlagt i 1898, er opkaldt efter Gudrun Hjortsø, som var datter
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af overretssagfører Valdemar Friis. Den forløber nu mellem Fredens Plads og
Henrik Hertz Vej, men indtil 1921 hed stykket mellem Fredens Plads og Engmosevej
Eriksvej.
Lykkevej, som er et konstrueret navn, er anlagt ca. 1900 og hed indtil 1921 Annasvej.
Kirsten Piils Vej, anlagt i 1917, gemmer ligeledes på en historie. I følge en usikker
overlevering skulle en ukendt from kvinde i 1583, da hun for vild i skoven, have
opdaget den nuværende Kirsten Piils kilde. Kilden viste hende vej, hvorfor den
efterfølgende blev tillagt helbredende kraft.
Da Dyrehaven i 1670 indhegnes pga. den daværende kong Christian V´s yndlingsbeskæftigelse i form af parforcejagt, sander kilden til. Den genfindes i 1732
og istandsættes og finansieres af kgl. dansemester Brinchmann samt parykmager
J.C. Greve, idet et brudstykke af en sten med de to herrers navne siden er fundet. I
1746 åbner Frederik V Dyrehaven for offentligheden, og i 1756 bliver der helt fri
adgang: “ligesom i forrige tider må det være alle skikkelige folk tilladt at indpassere
og divertere sig i den kongelige Dyrehave”. At folk valfartede til kilden i årene
fremover var ikke så mærkeligt, da drikkevandet i København indtil 1859 var direkte
sundhedsskadeligt. Iøvrigt er kildens vand stadig drikkeligt.
I 1990 stiftedes Kirsten Piils Laug bestående af max. 100 medlemmer. Det står for
vedligeholdelsen af monumentet, som stammer fra 1750 og senest er restaureret i
1994, samt den tilhørende Fattigblok , som kan sammenlignes med en kirkebøsse, og
som er et solidt pengeskrin forsynet med en hængelås. Indtil 1754 stod fattigblokken
ved Vangede kilde, og pengene herfra muliggjorde oprettelsen af Gjentofte Hospital
i 1712, som siden i 1852 deltes op i to, Gentofte og Lyngby ved Lyngby kirke,
hver med 8 sengepladser. Det var ikke, hvad vi i dag forstår ved et hospital, men
nærmere et slags asyl for fattige, så pengene fra fattigblokken havde stor betydning
for datidens socialvæsen.
I 1898 gifter Kronprins Christian, den senere Kong Christian X sig med Hertuginde
Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin, og Prs. Alexandrines Alle mellem
Jægersborg Alle og Enighedsvej opstår. De bliver Danmarks kongepar fra 1912
til 1947, og vi møder navnet igen i 1943, hvor Dr. Alexandrines bro, også kaldet
Mønbroen indvies.
Kilder: Lokalhistorisk arkiv Gentofte, Weekendavisen 29.1.2017,
Torben Christensen & Peter Lassen, Dyrehaven.
 MS
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Generalforsamling i Ordrup-Charlottenlund
Grundejerforening 16.april 2018

Formandsberetning
Velkommen til generalforsamling i Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening.
Generalforsamlingen er nr. 123 i foreningens historie. Eller er det kun nr.
122, såfremt årstallet 2017 i indkaldelsen skal tages for gode varer. Det var
med nogen beskæmmelse, at fejlen blev opdaget, da bladet kom tilbage fra
trykkeriet. For sent til at kunne rettes, og hvad gør man så? Følger den moderne
trend, stiller op ved håndvasken og siger undskyld i kor. Og så må den ged
vist siges at være barberet!!!
Som formand for bestyrelsen skal jeg herefter aflægge beretning om
foreningens aktiviteter i det forløbne år, hvor bestyrelsen har afholdt 6 møder,
har haft de 2 årlige møder med Park & Vej samt deltaget i temamøder vedr.
arkitekturpolitikken i kommunen.
I lighed med sidste år er møderne med Park & Vej foregået dels som et
dialogmøde og dels som en markvandring.
Markvandringen foregik denne gang i kvarteret omkring Vilvordevej og
Mosehøjvej, og som det fremgår af referatet med billeder i det aktuelle
medlemsblad, var humøret højt og vejrguderne os venligt stemt.
De tilbagevendende problemer med vildtvoksende hække, som ikke overholder
skel mod fortov, højtvoksende havetræer, som skygger for vejbelysningen,
alt, som hører under den enkelte grundejers forpligtelser, blev endnu engang
påtalt, hvilket har medført påbud til ejerne.
Siden hr. Møllers bortgang i 2012 er der som bekendt efterfølgende på
Mosehøjvej sket en nedrivning af ejendommen samt udstykning af diverse
matrikler med deraf følgende heftig byggeaktivitet, som fortsat pågår.
Foranlediget af dette har foreningen modtaget en skriftlig klage fra en beboer,
omhandlende støjgener, håndværkerarbejde i weekenderne samt ophobning
af henkastet bygge- og haveaffald på vejen. Problemet er imidlertid, at
Mosehøjvej er en privat vej, hvorfor det er op til beboerne selv at holde
selvjustits, dog har entreprenørerne fået et påbud fra Park & Vej om at rydde
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op, så vejen holdes farbar. Nedlæggelse af bommen midtvejs har også været
på tale med henblik på at opnå fri gennemkørsel, men både kommunen og
politiet er af den opfattelse, at vejen grundet den smalle kørebanebredde og
manglende fortov ikke er egnet til gennemkørsel. Dog skal det bemærkes, at
såfremt bommen fremover vil være aflåst, vil den frembyde et problem i en
eventuel katastrofesituation.

Formanden aflægger beretning om årets aktiviteter.

Et synligt resultat af henvendelse fra OCG er renovering af hjørnet Smutvej/
Vilvordevej, som i årevis ellers har kunnet beskues med ødelagt belægning,
invation af ukrudt o. lign.. Det nytter altså! Da de foregående 2 markvandringer
indtil dato er foregået i områder, hvor bestyrelsesmedlemmerne dagligt slår
deres folder, vil bestyrelsen opfordre medlemmerne til at fremkomme med
forslag til, hvor næste markvandring til efteråret skal foregå, gerne ledsaget
af en begrundelse.
Angående stierne i Ellemosen vil der blive pålagt flis i løbet af foråret.
På det nys afholdte Dialogmøde med Park & Vej blev det meddelt, at
Skotvej, beliggende over for Charlottenlund Station, skal renoveres. Det
samme gælder en forskønnelse af en grøn trekant ved Ordrup Station i samråd
med borgerne.
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Nævnt blev det også, ganske vist uden for vores område, at mod øst, dvs.
Strandvejen fra Skovshoved Havn og nordpå, her fortsætter renoveringen,
idet der bl.a. er problemer med afvandingen.
Om fjernvarmesituationen: I forhold til tidligere er der intet nyt under solen,
dvs. udbygningen er fortsat på “stand by”, dog således at igangværende
projekter gennemføres planmæssigt. Og al den stund vores område står sidst
på listen med tidligere deadline i 2025, er et kvalificeret gæt d.d. måske
nærmere 2030!!!
Forud for byggeriet af “Himmelhaven”på Ordrupgaard, som nu er gået i
gang, har OCG deltaget i møder desangående, da især parkeringsproblemer
grundet det forventede stigende besøgsantal gav anledning til bekymring i
nærområdet. Foreningen vil nøje følge udviklingen.

I det forløbne år har der ikke været medlemsarrangementer, men bestyrelsen
vil, med de mange indbrud i området i tankerne, kontakte lokalpolitiet
angående muligheden for et møde for medlemmerne, hvor emnet vil være
tyverisikring af privat ejendom.
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Jeg skal desuden omtale, at foreningen inden for de sidste par måneder via
en grundejer på Ordrupdalvej løbende er blevet orienteret om verserende
trafikproblemer i tilslutning til Sct. Joseph Søstrenes skole. Man har fremsat
ønske om en ensretning af Ordrupdalvej i morgenmyldretiden i lighed med
forholdene ved Skovgårdsskolen. Emnet har været forelagt på Dialogmødet
med Park & Vej, og status quo er, at der er planlagt en høring i maj måned.
Jeg omtalte sidste år, at spejderne i Ordrup-Skovshoved trop fremover står
for omdelingen af vores lille blad. Skiftet fra det ustabile danske postvæsen
til spejderne betød en sikrere og hurtigere omdeling af bladet, og ikke mindst
billigere. Dog har den aktuelle omdeling, som skulle ske før påske. svigtet,
hvilket vi og ikke mindst spejderne beklager. Nogle har haft meget røde ører.
Måtte det aldrig ske igen!
Tidspunktet er kommet til et lille eller snarere et stort hjertesuk. Vi må
endnu engang konstatere, at medlemstallet fortsat er faldende, fra 358 i 2016
til 331 medlemmer i 2017. Derfor har bestyrelsen planlagt at søsætte en
hvervekampagne rettet mod samtlige grundejere i vores område, de ordinære
medlemmer dog undtaget. Hvervekampagnen er berammet til at finde sted i
september måned, så jeg vil opfordre de fremmødte medlemmer til at gøre
naboer bekendt med foreningen, således at OCG er sikret overlevelse.
Afslutningsvis vil jeg afsløre, at der er ledige pladser i bestyrelsen, om nogen
her i salen skulle have lyst/ tid til at deltage. Desuden står vi p.t. til at mangle
en revisor. Vedkommende bliver kun generet 1 x årligt. Ellers vil jeg henvise
til indlægget i det aktuelle blad under overskriften “teambuilding”, hvor nye
bestyrelsesmedlemmer efterspørges.
Tilbage er kun at sige: Tak for ordet.
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Hvorfor en grundejerforening?
Da man i begyndelsen af forrige århundrede gav større selvbestemmelse til landets sogne,
opstod behovet for en modvægt til sognerådene. Grundejerne sluttede sig sammen i foreninger,
så de samlet kunne tale deres sag.
Da sognene blev lagt sammen i kommuner, bevaredes grundejerforeningerne i erkendelse
af forskelligheden i grundejernes ønsker for udviklingen i deres respektive områder inden
for kommunegrænserne.
“Forandre for at bevare” har været foreningernes uskrevne motto gennem tiderne. Det, som
man ønskede at bevare, var den attraktion, der fik velstillede københavnere til at flytte ud til
de udstykninger, villagrundene, der blev til rådighed i vores områder.
Det, man ønskede at forandre, blev gjort for at følge med i udviklingen både i byggestil og
boligbehov, samt i infrastruktur.
På den måde lykkedes det at skabe en harmoni mellem det bevaringsværdige og den
nødvendige modernisering. Så længe den harmoni herskede, havde grundejerne ikke noget
behov for at stå sammen i en forening.
Desværre er der for tiden tegn, der tyder på, at harmonien er ved at forsvinde. Moderniseringen
forestået af kommunens forvaltning er på visse områder i konflikt med grundejernes ønsker
om at bevare villakvarterernes særpræg og attraktion.
Den harmoni, der har præget udviklingen i Gentofte Kommune, skal genoprettes, hvis vi
skal bevare attraktion og særpræg. Det gør vi bedst ved, at grundejerne samlet går i dialog
med forvaltningen.
Vores forening har det seneste år set et behov for indflydelse på udviklingen for at kunne
gribe ind i tide.
Grundejerne har behov for at blive hørt og forvaltningen for at høre os, inden flere
moderniseringer ødelægger den harmoni, der har været vores områdes kendemærke. Det
gøres bedst ved at bakke op om Ordrup-Charlottenlund Grundejerforenings indsats.
Bestyrelsen har behov for at høre jeres meninger! - Så kom til årets generalforsamling og
oplev, at I ikke står alene med jeres ønske om at “forandre for at bevare.”

16

Rådhuskontakten
I Ordrup-Charlottenlund Grundejerforenings løbende arbejde med at forbedre vil-kårene
for vores medlemmer – og vores grønne område i al almindelighed - mødes vi med de
kommunale sektioner, som varetager tekniske og praktiske forhold i Gentofte Kommune.
Vores seneste ”Dialogmøde” på Rådhuset fandt sted i april, hvor OCG var repræsenteret
ved Marianne Schrøder, Carsten Frölich og Finn Elkjær. Over for os var park-og vejchef
Henning Uldal, koordinator Peter Normark Kirsch, landskabsarkitekt Christina DreyerNielsen og driftschef Robert Meisner.
Følgende punkter rejst af OCG, blev behandlet:
Fjernvarme, affald og genbrug. På grund af den manglende rentable samfundsøkonomi
er der pt. ingen udbygningsplaner i omlægningen til fjernvarme.
Affald og genbrug. Der er pt. ingen planer om nye ordninger.
Vejområder (2018). Nord for Skovshoved Havn udbedres afvandingen fra fortov,cykelsti
og kørebane, samt syd for havnen udbedring af kystsikringen.
Grønne områder. Park & Vej planlægger fornyelse af det lille, grønne område vest for
Ordrup Station.
Trafik på Vilvordevej. Der opsættes permanente ”Din Fart” tavler to steder på
Vilvordevej, og politiet vil foretage jævnlige kontroller og eventuelle bødeudskrivninger.
Vi gennemgik de forekommende klager over forsømte hegn og lignende samt
højtvoksende træer skyggende for vejbelysningen, og man henviser til KOMMUNENS
HJEMMESIDE vedr. regler for beskæring.
Park & Vej lovede også at se på den svage gadebelysning i Vilvordeparken og den dårligt
lagte asfalt på skovstien nord for Ordrupgaard, samt om flisbelægningen på stierne i
Ellemosen skal rettes op.
Følgende punkter blev yderligere behandlet: Vand i bunden af skraldevognene samt disses
genplacering på matriklen. Problemer med trafik og parkering ved Sct. Joseph Søstrenes
skole.
Evt. regulering af T-krydset Klampenborgvej/Skovgaardsvej, hvor rideklubberne kunne
ønske bedre udsyn ved en mindre tilbageskæring af skovbrynet.
Og så var der det åbenbart evige spørgsmål om akvariebygningens skæbne. Lokalplan 410,
vedtaget 3. april 2018, kan ses på Gentofte Kommunes hjemmeside: gentofte.dk. Ejeren
overvejer et projekt inden for lokalplanens bestemmelser, som muliggør anvendelser til
kulturelle formål, ungdoms-og kollegieboliger, liberalt erhverv og publikumsorienteret
service i form af fitness, wellness, restauranter og caféer.
Og vi samler stadig henvendelser fra medlemmerne til behandling
i fremtidige forhandlinger med embedsværket på Rådhuset.
CF.
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My Home is my Castle
-chacun à son goûtVor gen-gen-genvalgte borgmester udtaler jo med rette at Gentofte Kommune
er totalt udbygget, og hvis vi skal beholde idéen om at være et grønt område,
skal vi passe på ikke at underminere denne idé.
Ordrup-Charlottenlund har altid tiltrukket beboere, som søgte en fredelig
bolig i vores smukke egn, beboere, som havde idéerne og midlerne til at skabe
de huse, som omgivet af velbeplantede haver, udgjorde denne privilegerede
villaby. Og med det stadig massive indflytningspres og med Hans Toft´s ord
in mente, må der tænkes kreativt.
De fleste af os bor i et hus, som vi ikke selv har opført, og som vi ikke selv har
planlagt og tegnet efter behov og smag. Vi kan ændre lidt, men mulighederne
er begrænsede.
Den store udfoldelsesfrihed har de grundejere, som kan nedrive et eksisterende
hus og bygge et nyt, eller udstykke en smuk,parklignende have til opførelse
af flere bygninger. Og de nye villaer ligner sjældent deres forgængere…

Man tror det ikke, men disse to villaer- beliggende godt 500 meter fra hinanden- blev
opført samms år. Typiske eksempler på den individualitet i personlige ønsker, smag og stil,
som præger nybyggeriet på vores villaveje. Og som sjældent forsøger at tilpasse sig den
arkitektur, som præger kvarteret.
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Og det går stærkt på vores hyggelige villaveje! Den tidligere så fredelige og
rolige villaby viser tænder. Store, firkantede, hvide tænder under det åbenbart
uundgåelige sorte tag. Og en harmonisk tilpasning til det eksisterende miljø
skimtes sjældent.
Naturligvis skal individualismen bevares, men man overraskes ofte, når man
går sig en tur herude. Ikke mindst over, hvor tæt voldsomt store villaer ligger,
med maksimal udnyttelse af bebyggelsesreglerne og ofte så tæt, at de høje

De store, nybyggede villaer er ofte opført
så tætbeliggende, at de nærmest skygger for
hinanden. Hvilket også får stilforskellene til
at springe mere i øjnene. Man ser franske
palævinduer og rusticerede hushjørner skulder
ved skulder med badehotel-arkitektur á la Hornbæk i 1930érne. Bebyggelsestætheden udnytter
parcellerne helt ud til kanten. De tidligere grønne haver er nu fortrængt af hvidmalet beton
eller mursten. Den hidtidige villaby er ved at blive en boligmaskine.

facader skygger for hinanden.På den gamle skibsreders store grund, over
ruinerne af hans lidet iøjnefaldende, lave villa, troner nu 4-5 store udtryk for
disse års drøm om en eksklusiv privatbolig på en kendt adresse. Og på andre
veje falder den ene efter den anden ældre, men ofte charmerende villa, med
påfølgende rydning af de velbeplantede haver, som er bunddækket i vort
grønne kommune, for at give plads til endnu en storbebyggelse, som ikke
sjældent helt ændrer vejbilledet.
Vi viser blot i få glimt observationer fra villaveje, som tidligere åndede ro, fred
og tryghed ved den fælles opfattelse af det ansvar, det indebærer ved at kunne
bo i så smukke, grønne omgivelser.
CF
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Afsender: Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening

Omdelt ved hjælp
af medlemmer fra det
Danske Spejderkorps.

HUSK at indsende e-mailadresse til:
ocg1895@gmail.com
så grundejerforeningen ved e-mails kan orientere om
interessante nyheder fra vort område.
Mailen skal indeholde:

Medlemsnummer, navn/e,
adresse, postnummer og by
samt e-mailadresse.
Bemærk: Digitale meddelelser erstatter ikke medlemsbladet;
men er et supplement til hurtige meddelelser og oplysninger.

