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1 (Åben) 3. møde i Opgaveudvalget Det Grønne Gentofte den 4. december 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-04521 

 

Resumé 
Formålet med 3. møde i opgaveudvalget er at få skabt involvering og ejerskab hos en bredere 
skare og at få dialog om og sparring på de foreløbige pejlemærker som opgaveudvalget nåede 
frem til på sit 2. møde. Udvalget skal til slut danne sig et overblik over de kommentarer og 
holdninger, der er kommet til udtryk på workshoppen. 
 

 
Baggrund 
Efter en indledende ekskursion d. 19. september 2019 holdt opgaveudvalget sit første møde d. 2. 
oktober og sit 2. møde d. 24. oktober 2019, hvor deltagerne fik mere viden om Gentofte 
Kommunes samarbejde med borgerne om hegn, hække og bevaringsværdige træer. Udvalget 
påbegyndte udarbejdelse af pejlemærker for de fremtidige anbefalinger i en workshop. Resultatet 
af drøftelserne danner grundlag for arbejdet på udvalgets 3. møde, med en udvidet deltagerkreds. 
 
Dagsorden for 3. møde: 

1. Program og formål med mødet 
2. Rammesætning af Det grønne Gentofte 
3. Workshop med cafédialog og temastationer 
4. Afrunding og farvel til gæstedeltagere 
5. Opsamling fra temastationer 
6. Afrunding og næste skridt 

 
På opgaveudvalgets 3. møde udvides deltagerkredsen de første to timer med repræsentanter for 
grundejerforeninger, Grønt Råd, Senior – og Handicapråd og borgere, der har meldt sig som 

interesserede i arbejdet med Det grønne Gentofte og andre interessenter.  
 
På mødet vil deltagerne få en kort indføring i opgaveudvalgets arbejde og høre lidt om Gentofte 
Kommunes samarbejde med borgerne om hegn, hække og bevaringsværdige træer. 
 
Fokus på 3. møde i opgaveudvalget er at få skabt involvering og ejerskab hos en bredere skare og 
i workshopform, at få dialog om og sparring på de foreløbige pejlemærker, som opgaveudvalget 
udarbejdede på sit 2. møde. 
 
Workshoppen omfatter følgende 5 hovedtemaer med underliggende pejlemærker: 
 

1. Hvordan skal bevaringsværdige træer bidrage til livskvalitet og villavejens grønne 
kvaliteter? 

2. Hvordan skal hegning/mur tilpasses villavejens grønne kvaliteter? 

3. I hvor høj grad skal regulering være med til at fremme det æstetiske og grønne vejbillede? 

4. Hvor meget kan villavejene bidrage til bæredygtighed? 

5. Hvordan kan oplysning og kommunikation fremme det æstetiske og grønne vejbillede? 

 
Udvalget skal slutte af med at danne sig et overblik over de kommentarer og holdninger, der er 
kommet til udtryk på workshoppen. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 



 

Side 4 

Til opgaveudvalget Det grønne Gentofte: 
  

1. at udvalget drøfter de foreløbige pejlemærker med en udvidet deltagerkreds 

2. at udvalget danner sig et overblik over de kommentarer og holdninger der er kommet til 
udtryk på workshoppen 
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