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Side 3 

1 (Åben) 1. møde i Opgaveudvalget Det Grønne Gentofte 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-04517 

 

Resumé 

På det 1. møde i opgaveudvalget Det grønne Gentofte skal deltagerne klædes på til 
udvalgsarbejdet med grundlæggende viden, data og praksis. Der vil blive mulighed for at reflektere 
over udvalgets ekskursion d. 19. september og tage fat på temadrøftelser. Endelig skal der 
vedtages en møderække for udvalget frem til juni 2020. 

 
Baggrund 

Dagsorden for 1. møde: 
 

 Program og rammesætning for udvalgets arbejde 

 Refleksion over ekskursionen d. 19. september 

 Oplæg om kommunen som myndighed, data og viden  

 Case-drøftelser om hovedtemaer i arbejdet 

 Afrunding med gode råd til processen  

 Godkendelse af procesplan 
 

Formålet med 1. møde i opgaveudvalget er, udvalgets medlemmer bliver klædt godt på til arbejdet 
og begynder at lære hinanden at kende.  
 
11 medlemmer af udvalget var d. 19. september på ekskursion i området. Der vil være lejlighed til 
at reflektere over det oplevede, ligesom de, der ikke deltog, vil få mulighed for at se billeder fra 
turen. 
 
Udvalget skal igennem mødeforløbet komme med ideer og anbefalinger vedrørende Det grønne 
Gentofte. Deltagerne vil allerede på det første møde få mulighed for at drøfte forskellige dilemmaer 

i relation til hvordan villaområdernes æstetiske og grønne helhed kan bevares og udvikles, 
således at villakvartererne også i fremtiden kan bidrage til bæredygtighed og borgernes 
livskvalitet 
 
Mødet sluttes af med en formel godkendelse af proces- og mødeplan for opgaveudvalget. 
 

 

Indstilling 

Det indstilles  
Til opgaveudvalget Det grønne Gentofte: 
 

1. At udvalget tager orientering om grundlæggende viden, data og praksis til efterretning 

2. At udvalget godkender forslag til proces – og mødeplan 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Ad 1: 
 



 

Side 4 

Udvalget blev præsenteret for de juridiske rammer for regulering af kommissoriets emner, 
herunder planlovens emnekatalog for en lokalplans indhold, byggelovens retningslinjer for 
opførelse af mur i skel samt vejlovens regler for håndhævelse af beskæring af beplantning mod 
vej. Udvalget tog således orienteringen til efterretning. 
 
Udvalget reflekterede derefter over, hvad der optager dem mest vedrørende det grønne Gentofte. 
Der var enighed om, at det grønne er vigtigt for kommunens profil og det fælles udtryk mod vej. 
Samtidig anerkendte udvalget, at der eksisterer en række dilemmaer. Der findes en stor diversitet 
af forhavers indretning og udtryk, og generelt opleves villakvarterene som grønne. Opførelse af 
høje mure og større befæstede arealer kan dog bryde det grønne udtryk, og der opstår ofte 
problemstillinger vedrørende drift og vedligehold af beplantning i skel og bagkant af fortovet. 
 
Der er et særlig fokus på træers betydning for det grønne vejbillede. Herunder samspillet mellem 
træplantninger på offentlige og private arealer. Der var opmærksomhed på at registrere 
bevaringsværdige træer i lokalplaner. 
 
Derudover er der en interesse for øget biodiversitet og at drøfte grænserne for, hvor ”vild med vilje” 
de grønne områder i Gentofte kan være – ud fra et kulturelt og æstetisk synspunkt. 
Der blev nævnt en interesse for klimaprojekter og deres bidrag til det grønne Gentofte samt et 
generelt fokus på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed når vi begrønner. Det blev pointeret, 
at det er vigtigt at planlægge for de næste generationer når vi planter nye træer. 
 
Ad 2: 
Udvalget blev præsenteret for et forslag til procesplan for udvalgets fremtidige arbejde, hvor der 
blev lagt vægt på mødernes form og omfang. Kommissoriets ordlyd blev gennemgået med henblik 
på en forståelsesmæssig afgrænsning af opgaven. Procesplanen blev på den baggrund godkendt 
af udvalget. 
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