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Side 3 

1 (Åben) 2. møde i Opgaveudvalget Det Grønne Gentofte 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-04519 

 

Resumé 

Formålet med 2. møde i opgaveudvalget er at få mere fælles viden, at påbegynde 
opgaveløsningen og at forberede den workshop, som planlægges afholdt d. 4. december 2019. 

 
Baggrund 

Efter en indledende ekskursion d. 19. september 2019 holdt opgaveudvalget sit første møde d. 2. 
oktober, hvor deltagerne godkendte procesplanen og tog hul på de indledende drøftelser af de 
dilemmaer, som knytter sig til Det grønne Gentofte. 
 
 
Dagsorden for 2. møde: 

1. Program og formål med mødet 
2. Udfordringer og behov i Det grønne Gentofte 
3. Styr på begreberne æstetik, bæredygtighed og livskvalitet 
4. Indblik i Gentofte Kommunes samarbejde med borgerne om det grønne 
5. De første pejlemærker til anbefalinger 
6. Forberedelse af workshop 

 
På det 2. møde i opgaveudvalget skal deltagerne forholde sig til betydningen af de begreber, som 
bruges i kommissoriet, æstetik, bæredygtighed og livskvalitet. Den fælles begrebsopfattelse er 
vigtig for at stille skarpt på opgaveløsningen. 
 
På mødet vil opgaveudvalget høre mere om Gentofte Kommunes samarbejde med borgerne om 
hegn, hække og bevaringsværdige træer. 
 
På mødet skal udvalget drøfte de opgaver, der er stillet i kommissoriet og komme frem til 
pejlemærker for de anbefalinger, der i sidste ende skal blive produktet af opgaveudvalgets arbejde. 
Pejlemærkerne skal danne udgangspunkt for sparring og dialog med en udvidet deltagerkreds på 
en planlagt workshop i december. 
 

 

Indstilling 

Det indstilles 
 
Til opgaveudvalget Det grønne Gentofte: 
  

1. at udvalget går i gang med opgaveløsningen 

2. at udvalget tager orientering om kommunens samarbejde med borgerne til efterretning 

3. at udvalget medvirker til forberedelse af workshop 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Ad. 1) Udvalget påbegyndte udarbejdelse af pejlemærker for de fremtidige anbefalinger i en 
workshop, der stillede tre centrale spørgsmål.  
 



 

Side 4 

1. Hvordan kan træer i villaområder bedst spille en rolle i det grønne Gentofte? 
 

2. Hvordan kan villaområdernes æstetiske og grønne helhed udvikles mod øget 
bæredygtighed og livskvalitet? 
 

3. Hvordan kan de grønne kvaliteter, hvor villahaver møder vej, bevares og udvikles? 
 
Udvalget behandlede gruppevis emnerne ved tre stationer. Resultatet af drøftelserne samles og 
fremlægges for udvalget på førstkommende møde som grundlag for det videre arbejde. 
 
Ad. 2) Park og Vej redegjorde for, hvordan de møder borgerne i hverdagen med fokus på emner, 
der særligt optager borgerne omkring villaområdernes grønne vejbilleder. Det blev oplyst, at der 
kommer henvendelser om bevaringsværdige træer 2-3 gange om måneden, hvor det oftest er 
spørgsmål til pleje og regler. Påbud om hækbeskæring fylder til gengæld meget, og der er strikse 
regler for procedurer herfor. Der er behov for en øget oplysning om regler for hækejerne. Der er i 
øjeblikket fokus på at optimere biodiversiteten i kommunen generelt og der er i villaområder 
mulighed for at introducere en større biodiversitet ved fremtidige klimavejprojekter, i vejbede, 
rabatter og mindre friarealer. 
 
Ad. 3) Udvalget blev præsenteret for et forslag til form og indhold for den kommende workshop, 
hvor udvalgets foreløbige udsagn til pejlemærker skal drøftes med en udvidet kreds af borgere. 
Formålet med dette er at ”spejle” udvalgets synspunkter i omverdenen, for derved at få syn for nye 
vinkler af problematikkerne. Udvalget blev inviteret til at deltage i forberedelserne til workshoppen, 
og der var flere, der ønskede at bidrage til tilrettelæggelsen af workshoppen. På spørgsmålet om, 
hvem der med fordel kunne inviteres til at deltage som gæster til workshoppen, blev det foreslået 
at invitere interesseorganisationer som eks. Green Cities og Det Kriminalpræventive Råd, 
entreprenører, villaejere med ønske om at opføre mur mod vej og andre relevante aktører, som 
arbejder med lignende emner eks. Opgaveudvalget ”FN’s Verdensmål”, der har et aktuelt initiativ 
”Sprinter for Verdensmålene”. 
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