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1 (Åben) 6. møde i Opgaveudvalget Det grønne Gentofte 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-04526 

 

Resumé 

Opgaveudvalget Det grønne Gentofte holder sit sjette og sidste møde torsdag d. 25. juni 2020 kl. 
17-18:30. 
 
Formålet med mødet er, at udvalgsmedlemmerne skal godkende det endelige produkt for 
opgaveudvalget Det grønne Gentofte, denne gang med særligt fokus på afsnittet om dialog og 
formidling. Produktet skal efterfølgende afleveres til Kommunalbestyrelsen. 
 
Udvalget orienteres om høring og dialog med råd. Derudover orienteres deltagerne om den videre 
proces, og der foretages en mundtlig evaluering af arbejdet i opgaveudvalget.   

 
Baggrund 

Formålet med opgaveudvalget er, at der formuleres ideer og anbefalinger til, hvordan det grønne 
vejbillede i Gentofte Kommune kan bevares og udvikles. 
 
På baggrund af drøftelserne på opgaveudvalgets 5. møde er produktet suppleret med et afsnit om 
dialog og formidling samt med et katalog over en række konkrete ideer til grønne tiltag og 
formidling.    
 
Opgaveudvalgets anbefalinger til Kommunalbestyrelsen er blevet præsenteret for Handicaprådet, 
Seniorrådet og Det grønne Råd. På mødet orienteres der herom. 
 
Dagsorden for opgaveudvalgets 6. møde: 

 Velkomst 
Gennemgang af mødets formål og program 

 Orientering  
Udvalget orienteres om høring og dialog med råd 

 Godkendelse af produkt 
Udvalget nikker til afsnit vedrørende dialog og formidling samt ideer 

 Fotografering 
Udvalget fotograferes samlet i det grønne 

 Evaluering af arbejdet i opgaveudvalget 
Mundtlig evaluering af arbejdet i opgaveudvalget samt orientering om skriftlig evaluering 

 Den videre proces 
Kort orientering om den videre proces, herunder behandling i Kommunalbestyrelsen 
 
 
 

 
 

 

Indstilling 

Det indstilles 
 
Til opgaveudvalget Det grønne Gentofte:  
 

1. At opgaveudvalget godkender produktet 
2. At opgaveudvalget gennemfører en mundtlig evaluering af arbejdet i opgaveudvalget 



 

Side 4 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Ad. 1 
Formanden gennemgik anbefalingerne vedrørende hegning med de seneste tilpasninger, der er 
foretaget bl.a. på baggrund af indkomne bemærkninger fra Handicaprådet. 
 
Det er i anbefalingerne om regulering af hegn således tilføjet, at hække skal plantes minimum 40 
cm fra skel med henblik på, at beplantning ikke vokser ud over fortovet og begrænser 
fremkommeligheden.  
 
Der er fra udvalgsmedlemmer modtaget forslag om, at der bør tillades transparente hegn i skel. 
Der blev derfor fremlagt yderligere to versioner af anbefalingerne vedrørende hegning. På den 
baggrund drøftede udvalget, hvorvidt der skal præsenteres flere alternativer for 
kommunalbestyrelsen. 
 
Det blev i den forbindelse drøftet, om der ift. hegning kan tages særlige hensyn der, hvor 
hegningen ønskes tilpasset bygningsarkitekturen, eller der hvor fredningsbestemmelser stiller krav 
til hegningen. Det blev oplyst, at det ikke er muligt i en lokalplan at have bestemmelser, der i 
forhold til ny hegning lægger op til skønsmæssige afgørelser.  
 
Det blev nævnt, at anbefalingerne ikke forhindrer borgere i at afskærme egen have, da 
anbefalingerne giver mulighed for, at der kan etableres mur eller lignende inde på egen grund med 
grønt hegn mod vej. 
 
Det blev af flere pointeret, at anbefalingerne bør formuleres præcist og entydigt, samtidig med at 
der er spillerum for at skabe æstetisk smukke og kreative løsninger, der respekterer fællesskabets 
interesser i det grønne Gentofte. 
 
Der var enighed om, at der kun bør afleveres ét forslag til anbefalinger vedrørende hegning, og at 
det skal være den oprindelige formulering med de tilføjede tilpasninger. 
 
Afsnittet om Dialog og formidling blev drøftet. 
 
Det blev bemærket, at idékataloget bør uddybes med lidt mere forklaring om ideerne. 
 
Der blev stillet forslag om at tilføje dels en idé om, at der gives vejledning om øget biodiversitet i 
forhaver, og dels at kommunens offentligt tilgængelige stier supplerer det grønne vejbillede og 
ligeledes bør gives opmærksomhed. Endvidere blev der stillet forslag om, at der laves korte, 
vejledende videoer om anbefalingernes indhold. 
 
Udvalget drøftede de enkelte medlemmers virke som ambassadører for udvalgets anbefalinger og 
muligheden for at etablere studiegrupper. 
 
Udvalget godkendte hermed det samlede produkt til aflevering til kommunalbestyrelsen. 
 
Ad.2 
Opgaveudvalget Det Grønne Gentoftes arbejdsform og proces blev drøftet. 



 

Side 5 

 
Der var en positiv tilbagemelding på at have deltaget i opgaveudvalget.  
 
Ekskursionen blev fremhævet som en god opstart og en fin anledning til at møde hinanden og få et 
fælles grundlag for opgavens løsning. Dialogcaféen gav god mulighed for at spejle drøftelserne i 
omverdenen.  
 
Der var enkelte, der gerne ville have haft længere møder. Nogle fandt, at der var for lang tid 
mellem møderne, men der var samtidig forståelse for, at der skal tid til at arbejde med materialet 
mellem møderne. 
 
Et medlem gav udtryk for, at der var en god og kreativ energi i starten af processen, hvor mange 
emner blev berørt, og hvoraf nogle nu er kommet til udtryk i idékataloget.  
 
Der udsendes et digitalt spørgeskema til de enkelte medlemmer som supplement til evalueringen. 

 
Bilag 
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