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Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Referat af  
møde i 

Kommunalbestyrelsen  
Referat åben 

Mødedato 02. december 2013 
Mødetidspunkt 18.00 

Mødelokale Rådssalen 
 
 

 
 

 
Protokollen blev 
læst og mødet 
hævet kl.: 

 
 
19:00 

Tilstede: Søren B. Heisel, Pia Nyring, Lisbeth Winther, Marie-
Louise Andreassen, Irene Lütken, Marianne 
Zangenberg, Hans Toft, Mogens Vad, Karen Riis 
Kjølbye, Peter Michael Fenger, Anne Hjorth, Ann-
Kathrine Karoff, Christian Buje Tingleff, Bente 
Frimodt-Møller, Louise Feilberg Levy, Jesper Kamp 
Nielsen, Jeanne Toxværd, Poul Vagn Jensen 

Fraværende: Knud Ulrik Ankjær Borch (Afbud - stedfortræder: 
Thomas Rostrup) 
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Indholdsfortegnelse 

 
Kommunalbestyrelsen  

 
 

den  02. december 2013 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Valg af borgmester 
2 Valg af 1. viceborgmester og 2. viceborgmester 
3 Valg af 6 medlemmer til Økonomiudvalget 
4 Valg af 7 medlemmer til Byplanudvalget 
5 Valg af 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget 
6 Valg af 7 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget 
7 Valg af 7 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget 
8 Valg af 7 medlemmer til Socialudvalget 
9 Valg af 7 medlemmer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
10 Valg af 3 medlemmer til Lokalrådet for Gentofte Kommune 
11 Valg af 6 medlemmer til Bevillingsnævnet 
12 Valg af 5 medlemmer til Grundlisteudvalget 
13 Udpegning af 2 medlemmer til Det Grønne Råd 
14 Indstilling af formand og valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter samt 1 socialt 

sagkyndigt medlem og 1 suppleant til huslejenævnet 
15 Indstilling af formand og valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter samt 1 socialt 

sagkyndigt medlem og 1 suppleant til beboerklagenævnet 
16 Valg af medlemmer til boligorganisationsbestyrelser 
17 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København 
18 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for ejerforeningen Kildehuset i 

bebyggelsen Kildeskov Park 
19 Valg af 1 medlem af Brugerrådet for Jægersborg Skovdistrikt, Nord 
20 Eventuelt valg af 1 medlem til Beredskabsforbundets Landsråd 
21 Valg af 5 medlemmer til Beredskabsskommisionen 
22 Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til Hegnssynet 
23 Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for I/S Bellevue 
24 Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til deltagelse i åstedsforretninger 
25 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Centralkommunernes 

Transmissionsselskab I/S (CTR) 
26 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Mølleåværket A/S 
27 Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til repræsentantskabet for I/S 

Storkøbenhavns Modtagestation for Olie-og Kemikalieaffald (SMOKA) 
28 Udpegning af repræsentanter til generalforsamling og bestyrelse for 

Nordvand-selskaberne 
29 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelserne for Vores Rens-Selskaberne 
30 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen samt 4 delegerede til I/S 

Vestforbrænding 



  Side 3 af 86 
 

31 Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til repræsentantskabet for 
Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HMN) 

32 Valg af 2 medlemmer til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø 
33 Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget 
34 Valg af 3 medlemmer til Øregard Museums bestyrelse 
35 Repræsentantskabet for Fonden Wonderful Copenhagen 
36 Valg af 1 medlem til Gentofte Musikskoles bestyrelse 
37 Valg af 1 medlem til styregruppe for Formidlingscenter Garderhøj og 

udpegelse af en kommitteret til Garderhøjfondens nævn 
38 Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Bellevue Teater 
39 Valg af 1 medlem til Frivilligcenter Gentoftes bestyrelse 
40 Udpegning af medlemmer til Børne- og Ungeudvalget 
41 Valg af 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Fællescentret 

Strandlund og 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution 
Strandlunds Kollektivboliger samt 2 suppleanter 

42 Udpegning af medlem til bestyrelsen til Josephine Schneiders 
Ungdomsboliger 

43 Valg af medlem til bestyrelsen for Dohns Minde 
44 Udpegning af medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Hjortholm 
45 Valg af medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Hellerup 

Krisecenter 
46 Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Ungdomsskolebestyrelsen 
47 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Gentofte Studenterkursus 
48 Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Aurehøj Gymnasium, Gammel Hellerup 

Gymnasirum, Ordrup Gymnasium, Øregaard Gymnasium og Gentofte HF 
49 Valg af 1 medlem til den selvejende institution Josephinehøjs bestyrelse 
50 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til den selvejende institution Østerleds 

bestyrelse 
51 Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til den selvejende institution Østerleds 

boligers bestyrelse 
52 Valg af 1 medlem til den selvejende institution Birkegårdens bestyrelse 
53 Valg af 2 medlemmer til den selvejende institution Rose Mariehjemmets 

bestyrelse 
54 Valg af 1 medlem til den selvejende institution Salems bestyrelse 
55 Valg af 2 medlemmer til bestyrelserne for den selvejende institution 

plejehjemmet Adelaide I og den selvejende institution Adelaide II 
56 Valg af 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution 

Overførstergården 
57 Valg af 1 medlem til den selvejende institution Gentofte 

Håndarbejdsværksteds bestyrelse 
58 Valg af 1 medlem til den selvejende institution Holmegårdsparkens bestyrelse 
59 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for Afdelingsingeniør Edvard Suhr og 

hustrus legat 
60 Valg af 3 medlemmer til Legat til fordel for handicappede 
61 Valg af 3 medlemmer til Seniorrådet 
62 Valg af 10 medlemmer og 10 personlige stedfortrædere til Handicaprådet 
63 Valg af 2 medlemmer til Integrationsrådet 
64 Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab 
65 Valg af delegerede og stedfortrædere til KL's delegeretmøder 
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66 Bemyndigelse til underskrift af dokumenter vedr. særlige dispositioner 
67 Valg af 1 stedfortræder for borgmesteren til kredsrådet 
68 Valg af 1 medlem til ekspropriationskommissionens kommunale liste 
69 Valg af 1 medlem til taksationskommissionens kommunale liste 
70 Valg af 2 personer til liste over medlemmer af taksationskommisionen 
71 Udpegning af 1 person til liste over medlemmer til 

overtaksationskommisionen 
72 Indstilling af 1 medlem og 1 suppleant til Vurderingsankenævn 
73 Indstilling af 3 medlemmer og 3 suppleanter til Skatteankenævnet 
74 Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til repræsentantskabet for 

Trafikselskabet MOVIA 
75 Valg af valgbestyrelse m.v. i forbindelse med folketingsvalg, valg til 

Europaparlamentet og valg til kommunalbestyrelsen for 
kommunalbestyrelsens funktionsperiode 

76 Indstilling af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
 
Udpegningen af personer til samtlige poster, som er anført på dagsordenen for det 
konstituerende møde, er sket med baggrund i to valggrupper, henholdsvis C+A og 
V+B+I+Ø. 
 
 
 
1  Åbent         Valg af borgmester 
 
043633-2013 
 
 
Baggrund 
I henhold til § 6, stk. 2 i styrelsesloven og styrelsesvedtægtens § 1, stk. 2, skal der vælges en 
borgmester blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.   
 
Valg af borgmesteren sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk.1.  
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges en borgmester blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Vedtagelse: 
Der forelå følgende forslag til valg af borgmester:  
 
Fra C+A: Forslag om Hans Toft (C) 
Fra V+B+I+Ø: Forslag om Mogens Vad (V) 
 
For Hans Toft (C) stemte 14 (C+A) 
For Mogens Vad (V) stemte 4 (V+B+I), medens 1 (Ø) undlod at stemme. 
 
Hans Toft (C) var herefter valgt som borgmester.  
 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
2  Åbent         Valg af 1. viceborgmester og 2. viceborgmester 
 
043636-2013 
 
 
Baggrund 
 
I henhold til styrelseslovens § 6, stk. 4 og 5 samt styrelsesvedtægtens § 1, stk. 2, skal der vælges 
en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Valg af 1. viceborgmester og 2. viceborgmester foretages under ét som forholdstalsvalg efter 
d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 6, stk. 5, jf. § 24, stk. 3. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
1. Viceborgmester Søren B. Heisel (A) 
2. Viceborgmester Pia Nyring (C). 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
3  Åbent         Valg af 6 medlemmer til Økonomiudvalget 
 
043638-2013 
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Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og § 18, stk. 1 samt styrelsesvedtægtens § 10, stk. 1, skal 
der vælges 6 medlemmer til Økonomiudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget. 
 
Valg af medlemmer til Økonomiudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
  
Til Kommunalbestyrelsen: 
  
At der vælges 6 medlemmer til Økonomiudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Pia Nyring (C) 
Lisbeth Winther (C) 
Michael Fenger (C) 
Søren B. Heisel (A) 
Mogens Vad (V) 
Marie-Louise Andreassen (B)  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
4  Åbent         Valg af 7 medlemmer til Byplanudvalget 
 
043640-2013 
 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 17, stk. 1, skal der 
vælges 7 medlemmer til Byplanudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
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Valg af medlemmer til Byplanudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
  
Til Kommunalbestyrelsen: 
  
At der vælges 7 medlemmer til Byplanudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Marianne Zangenberg (C) 
Christian Buje Tingleff (C) 
Bente Frimodt-Møller (C)  
Ann-Kathrine Karoff (C) 
Irene Lütken (A) 
Louise Feilberg Levy (V) 
Poul V. Jensen (I) 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
5  Åbent         Valg af 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget 
 
043643-2013 
 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 18, stk. 1, skal der 
vælges 7 medlemmer til Teknik- & Miljøudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Valg af medlemmer til Teknik- & Miljøudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
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Til Kommunalbestyrelsen: 
  
At der vælges 7 medlemmer til Teknik- & Miljøudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Lisbeth Winther (C) 
Karen Riis Kjølbye (C) 
Marianne Zangenberg (C) 
Jesper Kamp Nielsen (C) 
Irene Lütken (A) 
Marie-Louise Andreassen (B) 
Jeanne Toxværd (Ø) 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
6  Åbent         Valg af 7 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget 
 
043646-2013 
 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 16, stk. 1, skal der 
vælges 7 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Valg af medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, 
jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3.  
 
Indstilling 
Det indstilles 
  
Til Kommunalbestyrelsen: 
  
At der vælges 7 medlemmer til Kultur og Fritidsudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 
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Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Michael Fenger (C) 
Pia Nyring (C)  
Ann-Kathrine Karoff (C)  
Ulrik Borch (C)  
Bente Frimodt-Møller (C) 
Anne Hjorth (A) 
Louse Feilberg Levy (V) 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
7  Åbent         Valg af 7 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget 
 
043648-2013 
 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 15, stk. 1, skal der 
vælges 7 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Valg af medlemmer til Børne- og Skoleudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
  
Til Kommunalbestyrelsen: 
  
At der vælges 7 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 

 
 
 
Beslutninger 
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Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Pia Nyring (C) 
Christian Buje Tingleff (C) 
Ulrik Borch (C)  
Michael Fenger (C) 
Irene Lütken (A) 
Poul V. Jensen (I) 
Jeanne Toxværd (Ø) 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
8  Åbent         Valg af 7 medlemmer til Socialudvalget 
 
043649-2013 
 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 14, stk. 1, skal der 
vælges 7 medlemmer til Socialudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Valg af medlemmer til Socialudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 3. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles 
 
Til Kommunalebestyrelsen: 
 
At dervælges 7 medlemmer til Socialudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Bente Frimodt-Møller (C) 
Ulrik Borch (C) 
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Lisbeth Winter (C) 
Jesper Kamp Nielsen (C) 
Anne Hjorth (A) 
Marie-Louise Andreassen (B) 
Jeanne Toxværd (Ø) 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
9  Åbent         Valg af 7 medlemmer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 
046836-2013 
 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og styrelsesvedtægtens § 19, stk. 1 - under forudsætning 
af at Kommunalbestyrelsen på det ekstraordinære møde den 2. december 2013 kl. 17.30 vedtager 
ændringer i Styrelsesvedtægten - skal der vælges 7 medlemmer til Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Valg af medlemmer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget sker ved forholdstalsvalg efter 
d'Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
  
Til Kommunalbestyrelsen: 
  
At der vælges 7 medlemmer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Ann-Kathrine Karoff (C) 
Jesper Kamp Nielsen (C)  
Marianne Zangenberg (C)  
Christian Buje Tingleff (C)  
Søren B. Heisel (A) 
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Mogens Vad (V) 
Poul V. Jensen (I) 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
10  Åbent         Valg af 3 medlemmer til Lokalrådet for Gentofte Kommune 
 
043334-2013 
 
 
Baggrund 

I hver politikreds etableres efter politidirektørens nærmere bestemmelse et lokalråd for hver 
kommune.  

Lokalrådet drøfter spørgsmål vedrørende politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræsentive 
indsts i Lokalrådet samt spørgsmål vedørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet i øvrigt 
mellem politiet og lokalsamfundet.  

Lokalrådet består af repræsentanter for det lokale politi, borgmesteren og tre kommunale 
medlemmer, der vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

Borgmesteren er formand for Lokalrådet. Politidirektøren udpeger næstformanden for Lokalrådet 
blandt politiets medlemmer.  

Valg til Lokalrådet sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, 
jf. § 24, stk. 3. 

 
Indstilling 

Det indstilles 

Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 3 medlemmer til Lokalrådet for Gentofte Kommune blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer.  

 
Beslutninger 
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Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Pia Nyring  
Søren B. Heisel 
Poul V. Jensen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
11  Åbent         Valg af 6 medlemmer til Bevillingsnævnet 
 
043324-2013 
 
 
Baggrund 

Ifølge § 10, stk. 3, i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling med videre kan 
Kommunalbestyrelsen nedsætte et Bevillingsnævn bestående af politidirektøren og indtil 6 andre 
medlemmer. Personer, der ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen, kan være medlem af nævnet.  

Bevillingsnævnet har til opgave at træffe de afgørelser efter lov om restaurationsvirksomhed og 
alkoholbevilling med videre, der er henlagt til Kommunalbestyrelsen. 

Det har været praksis, at 2 af medlemmerne vælges af henholdsvis Hotel-, Restaurations- og 
Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA) og 3F Hotel & Restauration.  

HORESTA har indstillet Mogens Stendrup som branchekyndig repræsentant. 

3F Hotel & Restauration har indstillet Jan Mathisen som branchekyndig repræsentant.  

Valg til Bevillingsnævnet sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, 
stk. 1, jf. § 24, stk. 3.  

 
Indstilling 

Det indstilles 

Til Kommunalbestyrelsen: 
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1. At de af HORESTA og 3F Hotel & Restauration indstillede personer vælges til Bevillingsnævnet, 
og 

2. At der herudover vælges 4 medlemmer til Bevillingsnævnet. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Pkt. 1: Enstemmigt vedtaget. 
 
Pkt. 2: Følgende valgtes: 
 
Per Bruun Andersen 
Henrik Thorup 
Mette Werge Witt 
Iben Holm. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
12  Åbent         Valg af 5 medlemmer til Grundlisteudvalget 
 
043338-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til Retsplejelovens §72 skal hver kommune nedsætte et grundlisteudvalg på 5 
medlemmer. Grundlisteudvalgets opgave er at vælge et antal personer, der anses for egnede til at 
virke som domsmænd og nævninge. 

Medlemmerne af Grundlisteudvalget behøver ikke at være medlem af Kommunalbestyrelsen. 

Valg til Grundlisteudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens §25, 
stk. 1, jf. §24, stk. 3.  

 
Indstilling 

Det indstilles 
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Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 5 medlemmer til Grundlisteudvalget.  

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Birgitte Demper 
Hanne Weng 
Esben Larsen 
Christoffer Albertsen 
Eva Steiness. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
13  Åbent         Udpegning af 2 medlemmer til Det Grønne Råd 
 
047066-2013 
 
 
Baggrund 
Det Grønne Råd er et rådgivende forum for Gentofte Kommune i generelle og principielle 
spørgsmål, der hører under plan-, natur- og miljøområdet. 
 
I henhold til kommissorium for Det Grønne Råd er formanden for Teknik- og Miljøudvalget formand 
for rådet, mens der skal udpeges yderligere en repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget og en 
repræsentant fra Byplanudvalget til Det Grønne Råd. 
 
Valget sker ved forholdstalsvalg efter D´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 
3. 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen:   
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At der udpeges 2 medlemmer til Det Grønne Råd, hvoraf det ene medlem er repræsentant fra 
Teknik- og Miljøudvalget, mens det andet medlem er repræsentant fra Byplanudvalget. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Karen Riis Kjølbye  
Irene Lütken. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
14  Åbent         Indstilling af formand og valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter samt 
1 socialt sagkyndigt medlem og 1 suppleant til huslejenævnet 
 
043104-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til boligreguleringslovens §§ 36 og 37 består huslejenævnet af en (juridisk) formand, der 
udpeges af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen, og 2 
medlemmer, der vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis større udlejer- og 
lejerforeninger i kommunen. Der vælges suppleanter for hvert medlem. 
 
Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. 
Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Han må ikke have særlig tilknytning til 
grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. 

Medlemmer af nævnet skal være bekendt med huslejeforhold.  

Udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker med virkning fra den 1. januar 2014 og 
for indtil 4 år. 

I sager om husorden efter lejelovens §§ 79 a – 79 c tiltrædes huslejenævnet af en socialt 
sagkyndig, der udpeges af kommunalbestyrelsen. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret. Der 
vælges suppleant for den sagkyndige. 
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Indstilling af formand og suppleant sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

Valg af medlem og suppleant til huslejenævnet efter indstilling fra de større lejerforeninger i 
kommunen samt valg af medlem og suppleant efter indstilling fra de større udlejerforeninger i 
kommunen sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, 
stk. 3.  

Valg af socialt sagkyndig samt suppleant for denne sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, 
stk. 1.  

Lejernes LO i Hovedstaden indstiller Helle Vibeke Paulsen, Carl Johans Gade 10, st., th., 2100 
København Ø som medlem og John Hestehave, Hovedgaden 38C, 3560 Birkerød som suppleant. 

Lejerorganisationen BOSAM har afstået fra at komme med indstillinger. 

Fællesrådet for Grundejere i Gentofte Kommune indstiller Keld Kristensen, Hyldegårds Tværvej 8, 
1. th., 2920 Charlottenlund er som medlem og Pernille Husen, Vesterbyvej 24, st., 2820 Gentofte 
som suppleant.  

Ejendomsforeningen Danmark har oplyst, at de tiltræder indstillingerne fra Fællesrådet for 
Grundejere i Gentofte Kommune.  

 
 
Indstilling 
 
 
 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
1. At der vælges to repræsentanter, som kan indstilles til direktøren for Statsforvaltningen som hhv. 
formand for huslejenævnet og suppleant for denne.  
    
2. At der vælges et medlem efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen samt en 
suppleant herfor, og der skal vælges et medlem efter indstilling fra de større udlejerforeninger i 
kommunen samt en suppleant herfor til huslejenævnet. 
 
3. At der vælges en socialt sagkyndig og suppleant herfor til huslejenævnet. 
 
 
4. At  huslejenævnet nedsættes for en periode på 4 år. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1:  
Formand:  
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Karen Riis Kjølbye 
 
Suppleant:  
Lis Bjerremand 
 
Ad pkt. 2: 
Grundejerrepræsentant:  
Keld Kristensen 
 
Suppleant:  
Pernille Husen 
 
Lejerrepræsentant:  
Helle Vibeke Paulsen 
 
Suppleant:  
John Hestehave 
 
Ad pkt. 3: 
Socialt sagkyndigt medlem:  
Marianne Lincke Christiansen 
 
Suppleant:  
Lars Nyholm 
 
Pkt. 4: Enstemmigt vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
15  Åbent         Indstilling af formand og valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter samt 
1 socialt sagkyndigt medlem og 1 suppleant til beboerklagenævnet 
 
043427-2013 
 
 
Baggrund 
I henhold til almenlejelovens § 97 består beboerklagenævnet af en (juridisk) formand, der 
beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, og 2 
medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene 
boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være 
sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. 
  



  Side 20 af 86 
 

Formanden for beboerklagenævnet skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden må 
ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være 
erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. 
 
I sager om husordensovertrædelser tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig, der  
udpeges af kommunalbestyrelsen. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret. 
  
Der vælges suppleanter for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige.  
  
Indstilling af formand og supplant sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Valg  af medlem og suppleant til beboerklagenævnet efter indstilling af de almene boligforeninger 
der har afdelinger i kommunen samt valg  af medlem og suppleant til beboerklagenævnet efter 
indstilling af større lejerforeninger i kommunen, sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3.  
  
Valg af socialt sagkyndig samt suppleant for denne sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, 
stk. 1.  
 
 
LLO (lejerforening) indstiller Jesper Johannes Larsen, Holmevej 9, Ledøje, 2765 Smørum, som 
medlem og Inneke Wothoorn, Sønderengen 73, 2870 Dyssegård, som suppleant. 

KAB (almen boligforening) indstiller Christina Langer, Stolpehøj 108, 1. tv., 2820 Gentofte, som 
medlem og Jack Iltorp, Stolpehøj 110, 2. tv., 2820 Gentofte, som suppleant. 
  
Almenbo indstiller Per Kloster Andersen, Dalstrøget 173, st. tv., 2870 Dyssegård, som medlem. 
Almenbo har ikke indstillet en suppleant.  
 
  
Øvrige adspurgte almene boligforeninger og lejerforeninger har ikke indstillet et medlem 
eller suppleant til nævnet. 
  
Udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker med virkning fra 1. januar 2014 og for 
indtil 4 år. 
 
Indstilling 
 
 
 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
1. At der vælges to repræsentanter, som skal indstilles til direktøren for Statsforvaltningen som 
hhv. formand for beboerklagenævnet og suppleant for denne, 
 
2. At der vælges 1 medlem efter indstilling af de almene boligforeninger, der har afdelinger i 
kommunen samt en suppleant herfor, og 1 medlem efter indstilling af større lejerforeninger i 
kommunen samt en suppleant herfor til beboerklagenævnet. 
  
3. At der vælges en socialt sagkyndig og en suppleant til beboerklagenævnet.  
 
4. At beboerklagenævnet nedsættes for en periode på 4 år. 
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Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1: 
Formand:  
Karen Riis Kjølbye  
 
Suppleant:  
Lis Bjerremand 
 
Ad pkt. 2  
Efter indstilling fra almene boligforeninger: 
Medlem:  
Christina Langer 
 
Suppleant:  
Jack Iltorp  
 
Efter indstilling fra lejerforeninger: 
Medlem:  
Jesper Johannes Larsen 
 
Suppleant:  
Inneke Wothoorn 
 
Ad pkt. 3: 
Sagkyndig:  
Marianne Lincke Christiansen 
 
Suppleant:  
Lars Nyholm 
 
Pkt. 4: Enstemmigt vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
16  Åbent         Valg af medlemmer til boligorganisationsbestyrelser 
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043364-2013 
 
 
Baggrund 

Ifølge vedtægterne for nedenstående boligorganisationer skal Kommunalbestyrelsen vælge 
medlemmer til bestyrelsen for disse: 

a. Gentofte Ejendomsselskab (1 medlem og 1 suppleant) 
 
b. Gentofte almennyttige Boligselskab (1 medlem og 1 suppleant) 
 
c. Boligorganisationen Munkegård (1 medlem og 1 suppleant) 
 
d. Villabyernes Boligselskab (1 medlem og 1 suppleant) 
 
e. Boligselskabet "Studiebyen" (1 medlem) (ej almen boligorganisation) 
 
f. Foreningen til opførelse af Billige Boliger i Gentofte Kommune (1 medlem)  

g. Boligselskabet "Jægervangen" (2medlemmer) (ej almen boligorganisation) 

Valg til boligorganisationerne a) – f) sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. Valg til 
boligorganisationen g) sker ved forholdstalsvalg efter D'hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, 
stk. 1, jf. § 24, stk. 3. Det er ingen betingelse, at de valgte er medlem af Kommunalbestyrelsen.  

 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges medlemmer og suppleanter til ovennævnte boligorganisationer. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. a: 
Medlem:  
Jesper Kampmann 
 
Suppleant:  
Bjarne Burkal 
 
Ad pkt. b: 
Medlem:  
Birgitte Schmidt 
 
Suppleant:  



  Side 23 af 86 
 

Katja Johansen 
 
Ad pkt. c: 
Medlem:  
Charlotte Gram 
 
Suppleant:  
Rita Rahbek Russel 
 
Ad pkt. d: 
Medlem:  
Rita Rahbek Russel 
 
Suppleant:  
Charlotte Gram 
 
Ad pkt. e: 
Medlem:  
Thomas Rostrup 
 
Ad pkt. f: 
Medlem:  
Leif Erritsø 
 
Ad pkt. g: 
2 medlemmer:  
Hans Jørgen Jensen  
Otto Mønsted 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
17  Åbent         Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København 
 
044197-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til § 35, stk. 3 og 4, i lov om Naturbeskyttelse skal Gentofte Kommunes 
kommunalbestyrelse vælge 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København. 

Valg til Fredningsnævnet sker ved flertalsvalg, jf. styrelsesloven § 24, stk. 1. 
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Indstilling 

Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem:  
Karen Riis Kjølbye  
 
Suppleant:  
Jesper Kamp Nielsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
18  Åbent         Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for ejerforeningen 
Kildehuset i bebyggelsen Kildeskov Park 
 
044472-2013 
 
 
Baggrund 
Bebyggelsen Kildeskov Park og herunder ejerforeningen Kildehuset er almene ældre- og 
plejeboliger, hvor Gentofte Kommune er ejer af ejerlejlighed nr. 2 af matr. nr. 13 li Gentofte, der 
bl.a. indeholder lokale for hjemmeplejen. Ejerforeningen drives efter §§ 83-85 i lov om social 
service.  
 
I henhold til § 4 i vedtægterne for ejerforeningen Kildehuset skal Gentofte Kommune som ejer af 
ovennævnte ejerlejlighed vælge 1 medlem og 1 suppleant for dette medlem til ejerforeningens 
bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
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Indstilling 
 
 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for ejerforeningen Kildehuset. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem:  
Birgitte Schmidt  
 
Suppleant:  
Søren Schock Petersen.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
19  Åbent         Valg af 1 medlem af Brugerrådet for Jægersborg Skovdistrikt, Nord 
 
044198-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til Miljøministeriets retningslinjer for Brugerråd, 2007, tilbydes Gentofte Kommunes 
kommunalbestyrelse mulighed for at indstille 1 medlem til Brugerråd for Jægersborg Skovdistrikt, 
Nord. 

Brugerrådets medlemmer udpeges af Naturstyrelsen efter indstilling fra organisationer og lokale 
myndigheder. 

Valg til Brugerrådet sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
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Indstilling 

Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem som indstilles til Brugerråd for Jægersborg Skovdistrikt, Nord. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Jan Nielsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
20  Åbent         Eventuelt valg af 1 medlem til Beredskabsforbundets Landsråd 
 
042499-2013 
 
 
Baggrund 

Beredskabsforbundet er et landsforbund, som omfatter redningsberedskabets frivillige personel, 
personlige medlemmer samt tilsluttede organisationer, virksomheder og institutioner. 

Beredskabsforbundet er organiseret i et landsforbund omfattende 5 regionsforbund og mere 
end 75 kredse i landets kommuner. En kreds dækker en kommune. 

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at udpege et medlem til Beredskabsforbundets 
Landsråd. Beredskabsforbundet ser imidlertid gerne, at Gentofte Kommune udpeger et medlem. 
Det er dog oplyst af Beredskabsforbundets Landsråd, at Gentofte er den eneste kommune der 
tidligere har udpeget et medlem.  

Valg til Beredskabsforbundets Landsråd sker ved flertalsvalg, jfr. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

 
Indstilling 
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Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til Beredskabsforbundets Landsråd. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Ida Seehusen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
21  Åbent         Valg af 5 medlemmer til Beredskabsskommisionen 
 
042513-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til beredskabslovens § 9, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen nedsætte en 
beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. 

 

Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. Medlemstallet 
skal være ulige, og kommissionen skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren 
samt et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. maj 1993 besluttet, at Beredskabskommissionen i 
Gentofte Kommune skal bestå af borgmesteren (formand), direktøren for Nordsjællands politi samt 
5 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen 

Kommunalbestyrelsen skal udpege en repræsentant for de frivillige organisationer som observatør 
i Beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af 
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kommissionen. De frivillige organisationer har hidtil været repræsenteret blandt 
Beredskabskommissionens medlemmer. 

Valg til Beredskabskommissionen sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 

  

 
Indstilling 

Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 5 medlemmer til Beredskabskommissionen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer:  
Katja S. Johansen 
Birgitte Schmidt 
Bjarne Burkal 
Aase D. Madsen  
Arne Würgler. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
22  Åbent         Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til Hegnssynet 
 
042551-2013 
 
 
Baggrund 
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I henhold til § 27 i lov om hegn nedsættes for hver kommune et hegnssyn, der består af 3 
medlemmer, hvoraf det ene medlem beskikkes til formand. Mindst ét af medlemmerne skal være 
plantningskyndigt, og i kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover, 
skal der tillige være et bygningskyndigt medlem. 

I henhold til § 28 i lov om hegn beskikker kommunalbestyrelsen medlemmer og deres suppleanter 
til Hegnssynet. En suppleant er en personlig stedfortræder, der vælges for hegnssynsformanden 
og de enkelte medlemmer. 

I Hegnssynet er der i dag 1 plantningskyndigt medlem og 2 bygningskyndige medlemmer. 

Valg til Hegnssynet sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 
1, jf. § 24, stk. 3. 

Efter mark- og vejfredslovens § 21 skal Kommunalbestyrelsen beskikke 3 vurderingsmænd, der 
skal vurdere skader forvoldt af husdyr. Opgaven kan efter bestemmelsens stk. 4 i stedet tillægges 
hegnssynsmændene. 

 
Indstilling 

Det indstilles 

Til Kommunalbestyrelsen: 

1. At der vælges en formand for Hegnssynet, der enten er plantekyndig eller bygningskyndig. 

2. At der vælges 2 plante- eller bygningskyndige medlemmer til Hegnssynet, således at 
ovennævnte kvalifikationskrav for Hegnssynets sammensætning er opfyldt. 

3. At der vælges 3 suppleanter til Hegnssynet, der fagligt relaterer sig til de udpegede medlemmer 
i punkt 1 og 2, samt  

4. At de opgaver, der er tillagt vurderingsmændene efter mark- og vejfredsloven overdrages 
medlemmerne af Hegnssynet. 
 
 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes:  
 
Ad pkt. 1: 
Adam Trier Jacobsen (bygningssagkyndig) 
 
Ad pkt. 2:  
Annemarie Lund (plantesagkyndig) 
Melitta Nagel 
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Ad pkt. 3:  
Suppleanter:  
Jan Knudsen (bygningssagkyndig) 
Johannes Haugstrup (plantesagkyndig) 
Kim Utzon Jybæk 
 
Ad pkt. 4:  
Enstemmigt vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
23  Åbent         Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for I/S Bellevue 
 
042585-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til § 4 i vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark skal Gentofte Kommunalbestyrelse 
vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark. 

Valget til I/S Bellevue Strandparks bestyrelse sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 3. 

 
Indstilling 

Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer:  
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Thomas Rostrup  
Svend Erik Pii  
 
Suppleanter:  
Per Bruun Andersen  
Christian Buje Tingleff. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
24  Åbent         Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til deltagelse i 
åstedsforretninger 
 
042596-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til § 48 i lov om offentlige veje skal der i åstedsforretninger i forbindelse med 
ekspropriation deltage mindst ét medlem af den Kommunalbestyrelse, som er vejbestyrelse. 

Kommunalbestyrelsens repræsentant leder åstedsforretningen og fremsætter på 
kommunalbestyrelsens vegne forslag til erstatning m.v. 

Valg af repræsentant ved åstedsforretninger og suppleant herfor sker ved flertalsvalg, jf. 
styrelseslovens § 24, stk. 1. 

  

 
Indstilling 

Det indstilles 

Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der skal vælges 1 repræsentant og 1 suppleant til deltagelse i åstedsforretninger blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

 
Beslutninger 
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Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Repræsentant:  
Karen Riis Kjølbye 
 
Suppleant:  
Lisbeth Winther. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Beredskabskommissionen 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
25  Åbent         Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for 
Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) 
 
042598-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til §§ 8 og 9 i Vedtægterne for Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) 
skal der fra Gentofte Kommune vælges 1 medlem og 1 suppleant til CTR's bestyrelse. 

CTR er etableret med henblik på at indkøbe og producere fjernvarme til distribution i 
interessentkommunerne. 

Valg til CTR's bestyrelse sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.  

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Centralkommunernes 
Transmissionsselskab I/S. 

 
Beslutninger 
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Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem:  
Lisbeth Winther 
 
Suppleant:  
Karen Riis Kjølbye. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
26  Åbent         Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Mølleåværket A/S 
 
042706-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til § 4, stk. 2 i vedtægterne for Mølleåværket A/S skal Gentofte Kommune udpege 1 
medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Mølleåværket A/S. 

Gentofte Kommune skal endvidere i fællesskab med Gladsaxe Kommune og Rudersdal Kommune 
indstille en næstformand for bestyrelsen for Mølleåværket A/S 

Valg af medlem og suppleant til bestyrelsen samt indstilling af næstformand til bestyrelsen 
for Mølleåværket A/S sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

1. At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Mølleåværket A/S. 

2. At der i fællesskab med Gladsaxe Kommune og Rudersdal Kommune indstilles en næstformand 
til bestyrelsen for Mølleåværket A/S. 
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Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1: 
Medlem:  
Lisbeth Winther 
 
Suppleant:  
Karen Riis Kjølbye  
 
Ad pkt. 2:  
Næstformand: Enstemmigt vedtaget at bemyndige borgmesteren til at indstille en af 
Gladsaxe Kommune udpeget person.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
27  Åbent         Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til repræsentantskabet for I/S 
Storkøbenhavns Modtagestation for Olie-og Kemikalieaffald (SMOKA) 
 
042683-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til § 10 i vedtægterne for I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald 
(SMOKA) skal Gentofte Kommune vælge 1 repræsentant samt 1 suppleant til SMOKA's 
repræsentantskab. 

Valg af medlem til repræsentantskabet i SMOKA sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 
1. Der er planer om, at omorganisere SMOKA, men dette er endnu ikke afklaret. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 
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At der vælges 1 repræsentant og 1 suppleant til repræsentantskabet for SMOKA. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Punktet udgår. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Afvist, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
28  Åbent         Udpegning af repræsentanter til generalforsamling og bestyrelse for 
Nordvand-selskaberne 
 
042600-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til § 10, stk.1 i aktionæroverenskomsten med Gladsaxe Kommune skal der udover 
borgmesteren vælges 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer til at repræsentere Gentofte Kommune 
på generalforsamlinger i Nordvand-selskaberne. Valget sker ved forholdstalsvalg efter D'hondts 
metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, og jf. § 24, stk. 3. Herudover skal der udpeges en 
stemmebærer på generalforsamlingen, der vælges ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

Endvidere skal der blandt kommunalbestyrelsens medlemmer indstilles 1 bestyrelsesmedlem og 1 
suppleant, der udpeges ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

Endelig skal Kommunalbestyrelsen i fællesskab med Gladsaxe Kommune indstille 
en bestyrelsesformand, der udpeges ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.  
Formanden skal være uafhængig af aktionærerne og besidde kvalifikationer til en 
forretningsmæssig ledelse af selskaberne.  

 
Indstilling 

Det indstilles 

Til Kommunalbestyrelsen: 
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1. At der udpeges 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer som Gentofte Kommunes repræsentanter 
på Nordvand-selskabernes generalforsamlinger udover borgmesteren som er født repræsentant på 
generalforsamlingerne 

2. At borgmesteren udpeges som stemmebærer på generalforsamlinger i Nordvand-selskaberne 

3. At der indstilles 1 medlem og 1 suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til 
Nordvand-selskabernes bestyrelse 

4. At der i fællesskab med Gladsaxe Kommune indstilles 1 person som ekstern 
bestyrelsesformand for Nordvand-selskaberne. 

  

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1: 
Lisbeth Winter  
Irene Lütken 
 
Ad pkt. 2: 
Enstemmigt vedtaget 
 
Ad pkt. 3: 
Medlem: Lisbeth Winther  
Suppleant: Karen Riis Kjølbye  
 
Ad pkt. 4: 
Iver Green-Paulsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
29  Åbent         Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelserne for Vores Rens-
Selskaberne 
 
042606-2013 
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Baggrund 

I henhold til § 10 i vedtægterne for de nystiftede selskaber Vores Rens Selskaberne, Vores Rens 
Holding A/S, Vores Rens Lynettefællesskabet A/S, Vores Spildevandscenter Avedøre A/S og 
Vores Rens Service A/S skal Gentofte Kommune vælge 1 medlem og 1 suppleant til selskabernes 
bestyrelse. 

Udpegning til Vores Rens-Selskabernes bestyrelse sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, 
stk. 1. 

Udpegning til bestyrelsen for Vores Rens-Selskaberne har virkning fra tidspunktet for stiftelsen af 
selskaberne den 17. december 2013.  

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelserne for Vores Rens Selskaberne. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Lisbeth Winther  
 
Suppleant:  
Karen Riis Kjølbye. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
30  Åbent         Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen samt 4 delegerede til 
I/S Vestforbrænding 
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042609-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til §§ 8 og 10 i vedtægterne for I/S Vestforbrænding skal Gentofte Kommunalbestyrelse 
vælge 1 medlem samt 1 personlig suppleant for denne til bestyrelsen. Desuden skal Gentofte 
Kommunalbestyrelse vælge 4 delegerede til generalforsamlingen. 

Valg til I/S Vestforbrændings bestyrelse sker ved flertalsvalg og valget af delegerede til 
generalforsamlingen sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 
1, jf. § 24, stk. 3. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

1. At der vælges 1 medlem og 1 suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til 
bestyrelsen for I/S Vestforbrænding. 

2. At der vælges 4 delegerede blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til generalforsamlingen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt.1: 
Medlem:  
Hans Toft  
 
Suppleant:  
Lisbeth Winther  
 
Ad pkt. 2: 
Hans Toft 
Lisbeth Winther 
Karen Riis Kjølbye  
Poul V. Jensen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
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__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
31  Åbent         Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til repræsentantskabet for 
Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HMN) 
 
042616-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til § 6 i vedtægterne for HMN (Hovedstadsregionens Naturgas I/S) repræsenteres 
interessenterne i repræsentantskabet i forhold til det planlagte samlede naturgasaftag i 
interessentens område. 

For Gentofte Kommune betyder dette, der der skal vælges 3 medlemmer og 3 personlige 
suppleanter fra Gentofte Kommunalbestyrelse til repræsentantskabet. 

Valg til repræsentantskabet i HMN sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 3 medlemmer og 3 suppleanter blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til 
repræsentantskabet for Hovedstadsregionens Naturgas I/S. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer:  
Hans Toft 
Lisbeth Winther 
Poul V. Jensen  
 
Suppleanter:  
Karen Riis Kjølbye 
Jesper Kamp Nielsen  
Jeanne Toxværd 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
32  Åbent         Valg af 2 medlemmer til Fællesudvalget for vandindvinding ved 
Sjælsø 
 
042619-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til overenskomsten mellem Gentofte Kommune og de kommuner, der får leveret vand fra 
Sjælsø Vandværk, administreres denne forsyning af Fællesudvalget for vandindvinding ved 
Sjælsø. 

I henhold til bestemmelserne i § 2 i overenskomst om fælles vandindvinding ved Sjælsø skal 
Kommunalbestyrelsen vælge 2 medlemmer til Fællesudvalget. 

Valg til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts 
metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3.  

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 2 medlemmer til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø.  

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Lisbeth Winther  
Jesper Kamp Nielsen. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
33  Åbent         Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til 
Folkeoplysningsudvalget 
 
044410-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til § 2 og § 4 i vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget skal Kommunalbestyrelsen 
blandt sine medlemmer vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere for disse til 
Folkeoplysningsudvalget. Heraf skal 1 medlem også være medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.  
 
Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere formand og næstformand for folkeoplysningsudvalget.  
 
Valget af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget sker ved forholdstalsvalg (d’Hondts metode), jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3, mens valget af formand og næstformand sker ved 
flertalsvalg efter styrelseslovens § 24, stk. 1. 

 
Indstilling 

Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

1. At der vælges 3 medlemmer og 3 stedfortrædere blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer for 
disse til Folkeoplysningsudvalget. 

2. At der vælges en formand og en næstformand for Folkeoplysningsudvalget. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1:  
Medlemmer:  
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Anne Hjorth 
Ulrik Borch  
Jeanne Toxværd 
 
Suppleanter:  
Pia Nyring 
Marianne Zangenberg  
Louise Feilberg Levy 
 
Ad pkt. 2:  
Formand:  
Anne Hjorth 
 
Næstformand:  
Ulrik Borch  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
34  Åbent         Valg af 3 medlemmer til Øregard Museums bestyrelse 
 
041221-2013 
 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 26. juni 1995 vedtægterne for den selvejende institution 
Øregaard Museum. Af vedtægternes §3 fremgår det, at museets bestyrelse består af 7 
medlemmer. Gentofte Kommunalbestyrelse udpeger 3 medlemmer, og 4 medlemmer udpeges af 
Øregaard Museets Venner. 

Valg til Øregaard Museums bestyrelse sker ved forholdstalsvalg efter d’Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk.3. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

 
At der vælges 3 medlemmer til Øregaard Museums bestyrelse. 
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Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer:  
Marianne Zibrandtsen 
Lone Scherfig  
Mogens Vad. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
35  Åbent         Repræsentantskabet for Fonden Wonderful Copenhagen 
 
045213-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til § 9, stk.1, i fundatsen for Fonden Wonderful Copenhagen udpeger kommunerne i 
Region Hovedstaden hver 1 medlem til Wonderful Copenhagens repræsentantskab. 

Fonden Wonderful Copenhagen er Region Hovedstadens officielle event, kongres- 
og turismeorganisation. Fondens formål er på non-profit basis at fremme og udvikle erhvervs- og 
ferieturismen i Region Hovedstadens område til gavn for almennyttige interesser. 

Wonderful Copenhagens repræsentantskab vælger medlemmer til bestyrelsen og fungerer som 
rådgivende og vejledende organ for bestyrelsen. 

Valget til Wonderful Copenhagens repræsentantskab sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 
24, stk. 1. 

 
Indstilling 

Det indstilles 

Til Kommunalbestyrelsen: 

At der skal vælges en person til repræsentantskabet for Fonden Wonderful Copenhagen. 
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Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem:  
Jørgen Petersen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
36  Åbent         Valg af 1 medlem til Gentofte Musikskoles bestyrelse 
 
041526-2013 
 
 
Baggrund 
Af Gentofte Musikskoles vedtægters § 5 fremgår det, at ”Bestyrelsen kan efter eget ønske 
supplere sig med en repræsentant fra og blandt Kommunalbestyrelsen.”  

Gentofte Musikskole ønsker en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen i sin bestyrelse. 

Valg til Gentofte Musikskoles bestyrelse sker ved flertalsvalg. jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til Gentofte Musikskoles bestyrelse blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
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Medlem:  
Karen Riis Kjølbye. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
37  Åbent         Valg af 1 medlem til styregruppe for Formidlingscenter Garderhøj og 
udpegelse af en kommitteret til Garderhøjfondens nævn 
 
041527-2013 
 
 
Baggrund 
Af driftsaftalen med Garderhøjfonden og Experimentarium vedrørende drift af Formidlingscenter 
Garderhøj fremgår at ”Der nedsættes en styregruppe med 3 medlemmer, idet hver af parterne 
udpeger et medlem.” 

  

Endvidere fremgår det, at Gentofte Kommune er berettiget til at udpege en kommitteret, der 
deltager i de møder som Garderhøjfondens nævn holder.  

  

Valg til Garderhøjfortets styregruppe og udpegelse af kommitteret til Garderhøjfondens nævn sker 
ved flertalsvalg, jf. styrelsenslovens § 24, stk. 1. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At der vælges 1 medlem til styregruppen for Formidlingscenter Garderhøj. 

2. At der udpeges en kommitteret til at deltage i de møder som Garderhøjfondens nævn holder. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
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Ad pkt. 1: 
Jan Nielsen 
 
Ad pkt. 2: 
Jan Nielsen.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
38  Åbent         Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Bellevue Teater 
 
041528-2013 
 
 
Baggrund 
Af Bellevue Teaterets vedtægter fremgår det, at bestyrelsen består af 5 til 9 medlemmer, samt at 
Gentofte Kommunalbestyrelse udpeger ét af medlemmerne. 

Valg til bestyrelsen for Bellevue Teater sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Bellevue Teater.  

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Jan Nielsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
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__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
39  Åbent         Valg af 1 medlem til Frivilligcenter Gentoftes bestyrelse 
 
041529-2013 
 
 
Baggrund 
Af Frivilligcenter Gentoftes vedtægter § 5, stk. 2 fremgår det, at ”Gentofte Kommune kan 
repræsenteres i bestyrelsen med en observatør uden stemmeret.” 

Valg til Frivilligcenter Gentoftes bestyrelse sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

 
At der vælges 1 medlem til Frivilligcenter Gentoftes bestyrelse. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Jan Nielsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
40  Åbent         Udpegning af medlemmer til Børne- og Ungeudvalget 
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044410-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 18-21, og § 1 i 
bekendtgørelse af forretningsorden for Børne- og Ungeudvalgene skal der vælges 2 medlemmer 
og 2 stedfortrædere blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til Børne- og Ungeudvalget. 

Børne- og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge i medfør af § 74 i Lov 
om social service (hjælpeforanstaltninger, uden forældremyndighedens samtykke m.v.). 

Der må ikke forekomme personsammenfald mellem medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget og 
Børne- og Ungeudvalget. 

Valg af medlemmer til Børne- og Ungeudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens §§ 24-28. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til 
Børne- og Ungeudvalget. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Karen Riis Kjølbye  
Jesper Kamp Nielsen 
 
Stedfortrædere:  
Lisbeth Winther  
Marianne Zangenberg. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
41  Åbent         Valg af 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution 
Fællescentret Strandlund og 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution 
Strandlunds Kollektivboliger samt 2 suppleanter 
 
046321-2013 
 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Fællescentret Strandlund driver et fællescenter for Strandlunds 
kollektivboliger og ejerboliger. I henhold til § 2 i vedtægten for den selvejende institution 
Fællescentret Strandlund udpeger Gentofte Kommunalbestyrelse for kommunalbestyrelsens 
funktionsperiode et medlem til bestyrelsen. Dette medlem er samtidig født formand for bestyrelsen. 
Kommunalbestyrelsen kan i henhold til vedtægterne desuden udpege en suppleant for det 
udpegede medlem. Udpegelsen sker ved flertalsvalg efter styrelseslovens  
§ 24, stk. 1. 
 
Den selvejende institution Strandlunds Kollektivboliger er selvejende ældreboliger, der er omfattet 
af BEK 918/199 om boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger. 
Gentofte kommune har i henhold til vedtægternes §13 anvisningsret til boligerne. Der er tale om 
lejeboliger, der delvist er omfattet af lejelovens bestemmelser.  
  
I henhold til vedtægternes § 5 udpeger Kommunalbestyrelsen to medlemmer til kollektivboligers 
bestyrelse, heraf skal den ene være formanden for bestyrelsen for den selvejende institution 
Fællescentret Strandlund. Den pågældende er samtidig født formand for bestyrelsen for den 
selvejende institution Strandlunds Kollektivboliger.  
  
Kommunalbestyrelsen skal samtidig udpege suppleanter for de to kommunalt udpegede 
bestyrelsesmedlemmer. Valget sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. styrelseslovens 
§ 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 

Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Fællescentret Strandlund, 
der tillige er medlem af og formand for bestyrelsen for Strandlunds Kollektivboliger. 

2. At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Strandlunds 
Kollektivboliger. 

3. At der vælges 2 personlige suppleanter for de udpegede medlemmer til bestyrelsen.  

 
Beslutninger 
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Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1: 
Birgitte Dember 
 
Ad pkt. 2:  
Bente Frimodt-Møller 
 
Ad pkt. 3:  
Jesper Kamp Nielsen suppleant for Birgitte Dember  
Lisbeth Winther suppleant for Bente Frimodt-Møller. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
42  Åbent         Udpegning af medlem til bestyrelsen til Josephine Schneiders 
Ungdomsboliger 
 
044410-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til vedtægter for den selvejende institution Josephine Schneiders Ungdomsboliger skal 
der vælges 1 medlem til bestyrelsen af Kommunalbestyrelsen (Gentofte Kommune). 

Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Josephine Schneiders Ungdomsboliger. 

 
Beslutninger 
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Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Per Bruun Andersen.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
43  Åbent         Valg af medlem til bestyrelsen for Dohns Minde 
 
044410-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til § 8 i vedtægterne for den foreningsejede institution børnehjemmet Dohns Minde skal 
der vælges 1 medlem til bestyrelsen af kommunalbestyrelsen (Gentofte Kommune). 

Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges et medlem til bestyrelsen for Dohns Minde. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Katja S. Johansen.  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
44  Åbent         Udpegning af medlem til bestyrelsen for den selvejende institution 
Hjortholm 
 
044410-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til § 4 i vedtægt for den selvejende institution Hjortholm Kostskole skal der vælges et 
medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Hjortholm. 
  
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
  
Hjortholm Kostskole er beliggende i Næstved Kommune, men har driftsoverenskomst med 
Gentofte Kommune. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges et medlem til bestyrelsen for Hjortholm Kostskole. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Frank E. Andersen.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
45  Åbent         Valg af medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Hellerup 
Krisecenter 
 
044410-2013 
 
 
Baggrund 

Den selvejende institution Hellerup Krisecenter er et krisecenter for kvinder med eller uden børn. 
Krisecentret drives efter § 94 i lov om social service.  

I henhold til § 4 i vedtægten for den selvejende institution Hellerup Krisecenter skal 
Kommunalbestyrelsen vælge 1 medlem til krisecentrets bestyrelse.  

Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Hellerup Krisecenter.  

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Brigitta Volsted Rick. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
46  Åbent         Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til 
Ungdomsskolebestyrelsen 
 
044410-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til §§ 1-2 i vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen skal der vælges 2 medlemmer og 2 
stedfortrædere til Ungdomsskolebestyrelsen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

Valget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 
3. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Ungdomsskolebestyrelsen blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer:  
Pia Nyring  
Irene Lütken 
 
Stedfortrædere:  
Christian Buje Tingleff 
Ulrik Borch. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
47  Åbent         Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Gentofte Studenterkursus 
 
044410-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til § 2 i vedtægterne for Gentofte Studenterkursus skal Kommunalbestyrelsen vælge 2 
medlemmer til Gentofte Studenterkursus´ bestyrelse. 

Valget sker ved forholdstalsvalg efter D'hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk 
3. 

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for Gentofte Studenterkursus. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Per Bruun Andersen  
Svend Erik Pii. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
48  Åbent         Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Aurehøj Gymnasium, Gammel 
Hellerup Gymnasirum, Ordrup Gymnasium, Øregaard Gymnasium og Gentofte HF 
 
044410-2013 
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Baggrund 

I følge § 16, stk. 3, 2. pkt. i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse skal 1 bestyrelsesmedlem til hver af de fem selvejende 
institutioner udpeges af "kommunerne i Region Hovedstaden i forening". 

Blandt de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen skal der være medlemmer, der har erfaring 
fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor. 

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til 
Kommunalbestyrelsen har været afholdt. 

Valget sker til hver enkelt bestyrelse for sig ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

KKR har anbefalet, at det er beliggenhedskommunen, der foretager udpegning af 
bestyrelsesmedlemmer.  

 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 1 medlem til hver af bestyrelserne for Aurehøj Gymnasium, Ordrup Gymnasium, 
Gammel Hellerup Gymnasium, Øregaard Gymnasium og Gentofte HF. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Aurehøj Gymnasium: Ulrik Borch  
Ordrup Gymnasium: Lisbeth Winther  
Gammel Hellerup Gymnasium: Lise Rovsing 
Øregaard Gymnasium: Michael Fenger 
Gentofte HF: Torben Bechsgaard. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
49  Åbent         Valg af 1 medlem til den selvejende institution Josephinehøjs 
bestyrelse 
 
043560-2013 
 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Josephinehøj er et bofællesskab for selvhjulpne udviklingshæmmede. 
Bofællesskabet drives efter § 107 i lov om social service.  
 
I henhold til § 4, stk. 1 i vedtægterne for den selvejende institution Josephinehøj skal Gentofte 
Kommune vælge 1 medlem til Josephinehøjs bestyrelse.   
 
Valg til Josephinehøjs bestyrelse sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Josephinehøj. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Susanne Frikke 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
50  Åbent         Valg af 1 medlem og 1 suppleant til den selvejende institution 
Østerleds bestyrelse 
 
043561-2013 
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Baggrund 
Den selvejende institution Østerled har til formål at anvende lejede servicearealer til omsorgs- og 
servicefunktioner på Østerled, med henblik på at betjene beboerne på ejendommen. Institutionen 
drives efter lovgivningen om almene boliger og regler om servicearealer, der anvendes til omsorgs- 
og servicefunktioner. 
 
I henhold til § 6 i vedtægterne for den selvejende institution Østerled skal Gentofte Kommune 
vælge 1 medlem og 1 suppleant til Østerleds bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

 
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for den selvejende institution Østerled. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem:  
Louisa Schønnemann Bøttkjær 
 
Suppleant:  
Katja S. Johansen.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
51  Åbent         Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til den selvejende institution 
Østerleds boligers bestyrelse 
 
043563-2013 
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Baggrund 
Den selvejende institution Østerleds Boliger er et botilbud for voksne udviklingshæmmede. 
Botilbudet drives efter § 103 i lov om social service. 
 
I henhold til § 3, stk. 2 i vedtægten for Østerleds Boliger består bestyrelsen som udgangspunkt af 3 
medlemmer valgt af afdelingsbestyrelsen, og 2 medlemmer udpeget af Gentofte Børnevenner. 
Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være beboere i den selvejende institution.  
  
Gentofte Kommune har dog i henhold til vedtægternes § 3, stk. 3 besluttet, at 
beboerrepræsentanterne i bestyrelsen udpeges af Kommunen blandt beboernes pårørende eller 
andre, der vil kunne påtage sig beboernes interesser.   
 
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen: Gentofte Kommunes borgmester, 
formanden for Socialudvalget i Gentofte Kommune og ansatte i den del af Gentofte Kommunes 
forvaltning, der udøver tilsynet med de selvejende almene ældreboliginstitutioner i kommunen. 
 
Samtidig med valg af medlemmer udpeges suppleanter for disse.  
 
Valget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 
3. 
 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til bestyrelsen for den selvejende 
institution Østerleds Boliger blandt beboernes pårørende eller andre, der vil kunne påtage sig 
beboerne interesser.  

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer:  
Birgitte Schmidt 
Jesper Kampmann  
Kristine Kryger 
 
Suppleanter:  
Søren Schock Petersen 
Katja S. Johansen  
Birger Hansen Bondo. 

 
 
 



  Side 60 af 86 
 

 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
52  Åbent         Valg af 1 medlem til den selvejende institution Birkegårdens 
bestyrelse 
 
043565-2013 
 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Birkegården er et dagtilbud for voksne autister og udviklingshæmmede. 
Dagtilbudet drives efter § 103 i lov om social service. 
 
I henhold til § 4 i vedtægten for den selvejende institution Birkegården skal Kommunalbestyrelsen i 
Gentofte Kommune vælge 1 medlem til Birkegårdens bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 

 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Birkegården. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Magnus Dehlie. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
53  Åbent         Valg af 2 medlemmer til den selvejende institution Rose 
Mariehjemmets bestyrelse 
 
043566-2013 
 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Rose Mariehjemmet er et botilbud til sindslidende. Botilbudet drives efter 
§ 107 i lov om social service.  
 
I henhold til § 2 i vedtægterne for den selvejende institution Rose Mariehjemmet 
skal Kommunalbestyrelsen vælge to medlemmer til Rose Mariehjemmets bestyrelse. 
 
Valget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 
3. 
 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution Rose Mariehjemmet. 

  
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Birgitte Schmidt  
Anne Hjorth. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
54  Åbent         Valg af 1 medlem til den selvejende institution Salems bestyrelse 
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043567-2013 
 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Salem er plejeboliger med fast personale (plejehjem). Institutionen 
drives efter § 192 i lov om social service.  
 
I henhold til § 7 i vedtægt for den selvejende institution Salem i Gentofte skal Gentofte 
Kommunalbestyrelse vælge 1 medlem til Salems bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 

Det indstilles  

Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Salem. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Ida Seehusen.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
55  Åbent         Valg af 2 medlemmer til bestyrelserne for den selvejende institution 
plejehjemmet Adelaide I og den selvejende institution Adelaide II 
 
043568-2013 
 
 
Baggrund 
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Den selvejende institution plejehjemmet Adelaide I og den selvejende institution Adelaide II er 
plejeboliger med fast personale (plejehjem). Adelaide I drives efter § 192 i lov om social service, 
mens Adelaide II drives efter §§ 83-85 i samme lov.  
 
I henhold til § 5 i vedtægterne for den selvejende institution plejehjemmet Adelaide I skal Gentofte 
Kommunalbestyrelse vælge 2 medlemmer til Adelaide I’s bestyrelse. I henhold til § 3 i vedtægterne 
for den selvejende institution Adelaide II skal Gentofte Kommunalbestyrelse vælge 2 medlemmer 
til Adelaide II’s bestyrelse.  
 
Af praktiske hensyn er det hensigtsmæssigt, at det er de samme 2 medlemmer i de 2 bestyrelser.  
 
Valg af medlemmer til bestyrelsen sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
  
At der vælges 2 medlemmer til bestyrelserne for den selvejende institution plejehjemmet Adelaide I 
og den selvejende institution Adelaide II.  
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Lili Vallebo  
Susanne Biltoft.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
56  Åbent         Valg af 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution 
Overførstergården 
 
043570-2013 
 
 
Baggrund 
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Den selvejende institution Overførstergården er en boform for personer, der er hjemløse eller ikke 
kan tilpasse sig det almindelige samfundsliv, især på grund af alkoholproblemer. Institutionen 
drives efter § 110 i lov om social service.  
 
I henhold til § 6 i vedtægterne for den selvejende institution Overførstergården skal Gentofte 
Kommune vælge 1 medlem til Overførstergårdens bestyrelse.   
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Overførstergården. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Hans Jørgen Jensen.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
57  Åbent         Valg af 1 medlem til den selvejende institution Gentofte 
Håndarbejdsværksteds bestyrelse 
 
043571-2013 
 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Gentofte Håndarbejdsværksted er et dagtilbud, der tilbyder 
beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer. Dagtilbudet drives efter § 103 i lov om social service.  
 
I henhold til § 4 i vedtægten for selvejende institutioner tilsluttet Gentofte Børnevenners 
institutionsservice skal Gentofte Kommune udpege 1 medlem til Gentofte Håndarbejdsværksteds 
bestyrelse.  
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Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Gentofte 
Håndarbejdsværksted. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Søren Schock Petersen.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
58  Åbent         Valg af 1 medlem til den selvejende institution Holmegårdsparkens 
bestyrelse 
 
043573-2013 
 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Holmegårdsparken er ældreboliger med fast personale (plejehjem). 
Institutionen drives efter § 192 i lov om social service.  
 
I henhold til punkt 4.1 i grundbestemmelserne for Stiftelsen Københavns 
Sygehjem/Holmegårdsparken skal Kommunalbestyrelsen udpege 1 medlem til 
Holmegårdsparkens bestyrelse. 
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Holmegårdsparken. 
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Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Freddy Svitring.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
59  Åbent         Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for Afdelingsingeniør Edvard 
Suhr og hustrus legat 
 
043574-2013 
 
 
Baggrund 
Afdelingsingeniør Edvard Suhr og Hustrus Legat uddeler en gang årligt midler blandt andet til 
personer, der lider af eller behandles for kræft eller tuberkulose, og som må anses for at være 
ubemidlede. Legatet drives efter lov om fonde og visse foreninger.   
 
I henhold til § 3 i fundatsen for Afdelingsingeniør Edvard Suhr og Hustrus Legat skal Gentofte 
Kommunalbestyrelse vælge 3 medlemmer til bestyrelsen. De 3 medlemmer skal have bopæl i 
Gentofte Kommune.   
 
Valg sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1  jf. § 24, stk. 
3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for Afdelingsingeniør Edvard Suhr og Hustrus Legat 
blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
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Følgende valgtes: 
 
Hans Toft 
Per Bruun Andersen  
Anne Kathrine Melvig. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
60  Åbent         Valg af 3 medlemmer til Legat til fordel for handicappede 
 
043576-2013 
 
 
Baggrund 
Legat til fordel for handicappede har primært til formål at yde støtte til fordel for beboere på den 
selvejende institution Østerled, og sekundært at yde økonomisk støtte til handicappede uden 
tilknytning til denne institution. Såfremt en person på Østerled måtte blive overflyttet til en anden 
institution, skal legatet følge pågældende til denne institution eller afdeling heraf. Legatet drives 
efter lov om fonde og visse foreninger.  
 
I henhold til § 12 i legatets fundats vælger Gentofte Kommune bestyrelsen, der består af 3 
medlemmer. Mindst 1 af bestyrelsesmedlemmerne skal have social indsigt. Endvidere skal mindst 
1 medlem være læge, præst, advokat eller ansat indenfor omsorg eller undervisning.  
 
Valg af medlemmer til bestyrelsen sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
  
At der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for Legat til fordel for handicappede. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Bente Frimodt-Møller 
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Lis Andersen  
Thomas Seested. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
61  Åbent         Valg af 3 medlemmer til Seniorrådet 
 
043578-2013 
 
 
Baggrund 
Efter § 30, stk. 1 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 
(retssikkerhedsloven) skal Seniorrådet rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, 
og formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, 
der vedrører de ældre.  
 
I henhold til § 3 i vedtægten for Seniorrådet skal Kommunalbestyrelsen udpege 3 personer blandt 
dets medlemmer, der kan deltage i rådets møder uden stemmeret.   
 
Valget af medlemmer sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 
1 jf. § 24 stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 3 medlemmer, blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, der kan deltage i 
Seniorrådets møder uden stemmeret. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Bente Frimodt-Møller 
Anne Hjorth  
Poul V. Jensen. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
62  Åbent         Valg af 10 medlemmer og 10 personlige stedfortrædere til 
Handicaprådet 
 
043580-2013 
 
 
Baggrund 

Handicaprådet skal efter § 37 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 
(retssikkerhedsloven) rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle 
synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører 
mennesker med handicap. 

I henhold til § 37 a, stk. 3 i retssikkerhedsloven skal 3-7 af Handicaprådets medlemmer og disses 
personlige stedfortrædere være udpeget af Kommunalbestyrelsen, heraf med et antal af dens 
medlemmer.  

I henhold til § 2 i Handicaprådets vedtægt skal der udpeges 5 medlemmer blandt personer, der 
repræsenterer Kommunalbestyrelsen. Der skal endvidere udpeges en personlig stedfortræder for 
hvert af rådets medlemmer. 

Der har hidtil været udpeget 3 medlemmer samt personlige stedfortrædere for disse blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer samt 2 medlemmer samt personlige stedfortrædere for disse 
fra forvaltningen med henholdsvis social-/sundhedsfaglige og tekniske kompetencer. 

Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere 5 medlemmer efter indstilling fra Danske 
Handicaporganisationer-Gentofte (DH-Gentofte). 

Valget af medlemmer og stedfortrædere sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 3. 

 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 5 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere til Handicaprådet blandt personer, der 
repræsenterer Kommunalbestyrelsen, hvoraf 3 udpeges blandt Kommunalbestyrelsens 
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medlemmer og 2 udpeges fra forvaltningen samt 5 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere 
efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer-Gentofte. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen:  
Bente Frimodt-Møller 
Anne Hjorth 
Kim Tverskov 
Kirsten Dennig 
Claus Robl  
 
Personlige stedfortrædere:  
Ulrik Borch  
Jesper Kamp Nielsen 
Tage Christiansen 
Søren Kjellerup 
Michael Holst 
 
Efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer-Gentofte:  
Jan Chr. Mollerup 
Jacob Monies 
Hans Rasmussen 
Elisabet Sinding  
Jørgen Bredsgård Thomsen 
 
Personlige stedfortrædere:  
Søren Bork 
Jan Voltelen 
Ina Ringgard Sørensen 
Kathia Schierning  
Mitzi Reinau. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
63  Åbent         Valg af 2 medlemmer til Integrationsrådet 
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043581-2013 
 
 
Baggrund 
I henhold til § 42 i lov om integration kan kommunalbestyrelsen oprette et Integrationsråd. 
Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i 
kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Kommunalbestyrelsen.  
 
I henhold til § 2 i vedtægten for Integrationsrådet vælger kommunalbestyrelsen 2 medlemmer 
blandt sine medlemmer til Integrationsrådet.   
 
Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere 6 repræsentanter valgt blandt flygtninge/indvandrere i 
Gentofte Kommune, og de øvrige medlemmer efter indstilling fra en række organisationer, råd m.v. 
Der er endnu ikke foretaget valg blandt flygtninge/indvandrere, og foreligger ikke indstilling fra 
organisationer, råd m.v. Sag om udpegning af disse medlemmer vil senere blive forelagt 
Kommunalbestyrelsen.   
 
Valget af medlemmer til Integrationsrådet sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 2 medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Integrationsrådet. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Bente Frimodt-Møller  
Anne Hjorth. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
64  Åbent         Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab 
 



  Side 72 af 86 
 

043776-2013 
 
 
Baggrund 
KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for KL´s bestyrelse og har i øvrigt til formål at 
fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. 
 
Repræsentantskabet består bl.a. af borgmestrene i KL’s medlemskommuner. 
Kommunalbestyrelsen skal ifølge § 13, stk. 1, i Love for KL vælge en stedfortræder for 
borgmesteren til repræsentantskabet. 
 
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
 
 
 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges en stedfortræder for borgmesteren til Kommunernes Landsforenings 
repræsentantskab blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Pia Nyring. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
65  Åbent         Valg af delegerede og stedfortrædere til KL's delegeretmøder 
 
043781-2013 
 
 
Baggrund 
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KL’s højeste myndighed er delegeretmødet. 
 
I henhold til § 4 i Love for KL skal hver medlemskommune vælge 1 stemmeberettiget delegeret for 
hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. Samtidig vælger Kommunalbestyrelsen 
stedfortrædere for de delegerede.  
 
Der kan kun udpeges medlemmer af Kommunalbestyrelsen, jf. Love for KL § 4, stk. 2. 
 
Gentofte Kommune skal på denne baggrund vælge 10 delegerede og 10 stedfortrædere. 
 
Valget sker ved forholdstalsvalg efter D'hondts metode, jf. § 4 i Love for KL. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 10 delegerede og 10 stedfortrædere blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Delegerede: 
Hans Toft 
Pia Nyring 
Lisbeth Winther 
Michael Fenger 
Marianne Zangenberg 
Karen Riis Kjølbye 
Søren B. Heisel 
Anne Hjorth 
Jeanne Toxværd  
Poul V. Jensen  
 
Stedfortrædere:  
Jesper Kamp Nielsen 
Ulrik Borch 
Christian Buje Tingleff 
Marie-Louise Andreassen  
Louise Feilberg Levy 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
66  Åbent         Bemyndigelse til underskrift af dokumenter vedr. særlige 
dispositioner 
 
043653-2013 
 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 32 skal dokumenter vedrørende køb, salg, og andre dispositioner 
over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garanti samt evt. ophævelse af 
forbudspåtegninger og lignende underskrives af borgmesteren eller viceborgmesteren og en 
person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen. 
 
Bemyndigelse gives til en eller flere personer. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der bemyndiges en eller flere personer til underskrift af dokumenter vedrørende særlige 
dispositioner. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes:  
Kommunaldirektør Michael Graatang 
Vicekommunaldirektør og teknisk direktør Lis Bjerremand  
Økonomidirektør Jens Peter Friis. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
67  Åbent         Valg af 1 stedfortræder for borgmesteren til kredsrådet 
 
043654-2013 
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Baggrund 
Kredsrådet nedsættes i henhold til retsplejelovens §§ 111-113 og drøfter spørgsmål af almindelig 
karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål 
vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. 
 
Kredsrådet i Nordsjælland består af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene i de 
kommuner, som politikreds Nordsjælland omfatter. 
 
Kommunalbestyrelsen vælger en stedfortræder for borgmesteren blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 1 stedfortræder for borgmesteren til kredsrådet blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Stedfortræder:  
Søren B. Heisel. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
68  Åbent         Valg af 1 medlem til ekspropriationskommissionens kommunale liste 
 
042538-2013 
 
 
Baggrund 
Ekspropriationskommissionen behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de 
ekspropriationer, der foretages. 
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Efter ekspropriationsproceslovens § 6, stk. 1 og 2, består ekspropriationskommissionen af 5 
medlemmer, hvoraf 2 af disse medlemmer udtages fra en kommunal liste.  

I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen én person til den kommunale liste. Personen 
behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen, men vedkommende bør have behørig indsigt 
i vurdering af ejendomme.   

Udpegningen sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

Man kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen, 
og det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv. 

Efter ekspropriationslovens § 6, stk. 3, skal Kommunalbestyrelsen endvidere udpege en 
repræsentant til det enkelte anlæg, hvis det måtte blive aktuelt. Repræsentanten har ret til at udtale 
sig på ekspropriationskommissionens møder, men de deltager ikke i  
afstemningerne. Det forudsættes, at den kommunale repræsentant har kendskab til planlægningen 
i området og til andre områder af betydning for ekspropriation. Repræsentanten behøver ikke være 
medlem af Kommunalbestyrelsen. 
 
Det er ikke et krav, at repræsentanten til det enkelte anlæg udpeges i forbindelse med 
konstitueringen, idet udpegningen kan ske løbende. 
 
Indstilling 

Det indstilles 

Til Kommunalbestyrelsen: 

1. At der vælges 1 person til ekspropriationskommissionens kommunale liste.  
 
2. At udpegning af  repræsentanter til det enkelte anlæg sker løbende.  

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1: Lars Zola-Honoré 
 
Ad pkt. 2: Enstemmigt vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
69  Åbent         Valg af 1 medlem til taksationskommissionens kommunale liste 
 
043656-2013 
 
 
Baggrund 

Taksationskommissionen efterprøver de af ekspropriationskommissionens fastsatte kendelser, 
hvorved erstatning gives eller nægtes. 

Efter ekspropriationsproceslovens § 7, stk. 1 og 2 består taksationskommissionen af 5 
medlemmer, hvoraf 2 af disse medlemmer udtages fra en kommunal liste. 

I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen én person til den kommunale liste. 
Personen behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen, men vedkommende bør have 
behørig indsigt i vurdering af ejendomme.   

Udpegningen sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

Man kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen, 
og det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv. 

 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 1 medlem til taksationskommissionens kommunale liste.  

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Tina Ortmann. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
70  Åbent         Valg af 2 personer til liste over medlemmer af 
taksationskommisionen 
 
042623-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til lov om offentlige veje skal Kommunalbestyrelsen i hver kommune udpege 2 personer, 
der for Kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den 
taksationskommission, der omfatter kommunen. 

Valget af de 2 personer sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, 
stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 

  

 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 2 personer til optagelse på en liste over medlemmer af af taksationskommissionen.  

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Bente Kjølhede Laursen  
Tina Ortmann.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
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71  Åbent         Udpegning af 1 person til liste over medlemmer til 
overtaksationskommisionen 
 
044462-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til lov om offentlige veje skal Kommunalbestyrelsen i hver kommune udpege 1 person, 
der for Kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af 
overtaksationskommissionen. 

Valget af 1 person sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der vælges 1 person til optagelse på en liste over medlemmer af overtaksationskommissionen.  

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Keld Kristensen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
72  Åbent         Indstilling af 1 medlem og 1 suppleant til Vurderingsankenævn 
 
043657-2013 
 
 
Baggrund 
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Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter lov om 
vurdering af landets faste ejendomme samt efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, 
nr. 3. 

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i vurderingsankenævnskredse og antallet af 
medlemmer af det enkelte vurderingsankenævn samt udnævner indstillede kandidater. 

Gentofte Kommune skal indstille en kandidat som medlem af Vurderingsankenævn Frederiksberg 
og Københavns Omegn samt en personlige suppleant for medlemmet. Vurderingsankenævn 
Frederiksberg og Københavns Omegn, der består af Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, 
Furesø, Herlev, Ballerup, Tårnby, Dragør, Gladsaxe og Frederiksberg Kommuner, har i alt 9 
medlemmer.    

De nye medlemmers funktionsperiode begynder den 1. juli 2014, og medlemmer og suppleanter 
bliver valgt for en 4-årig periode. 

Alene personer, der er valgbare til Kommunalbestyrelsen, kan indstilles. Indstillingen sker ved 
flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

Ingen kan samtidig være medlem af eller suppleant i et vurderingsankenævn, et 
skatteankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten. 

 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der indstilles et medlem og en personlig suppleant til vurderingsankenævnet. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem:  
Bente Kjølhede Laursen 
 
Suppleant:  
Tina Ortmann.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
73  Åbent         Indstilling af 3 medlemmer og 3 suppleanter til Skatteankenævnet 
 
043660-2013 
 
 
Baggrund 
Skatteankenævnene behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende 
fysiske personer og dødsboer. 
 
Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse og antallet af medlemmer 
af det enkelte skatteankenævn samt udnævner indstillede kandidater. 

Gentofte Kommune skal i henhold til skatteforvaltningslovens § 8 indstille tre kandidater som 
medlemmer af Skatteankenævn Nærum samt tre personer som personlige suppleanter for disse. 
Skatteankenævn Nærum, der består af Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe 
Kommuner, har i alt 15 medlemmer.    

De nye medlemmers funktionsperiode begynder den 1. juli 2014, og medlemmer og suppleanter 
bliver valgt for en 4-årig periode. 

Alene personer, der er valgbare til Kommunalbestyrelsen, kan indstilles. Ved indstillingen finder 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3 om forholdstalsvalg efter d´Hondts metode anvendelse. 

En ansat i told- og skatteforvaltningen kan ikke være medlem af eller suppleant i et 
skatteankenævn. Ingen kan samtidig være medlem af eller suppleant i et skatteankenævn, et 
vurderingsnævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten. 

 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der indstilles tre medlemmer til Skatteankenævnet og tre personlige suppleanter for disse. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Brigitte Dember 
Henrik Thorup  
Egil Rindorf 
 
Suppleanter:  
Jesper Kampmann 
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Susanne Borch  
Peter Ingemann. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
74  Åbent         Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til repræsentantskabet for 
Trafikselskabet MOVIA 
 
043662-2013 
 
 
Baggrund 

I henhold til § 6 i vedtægterne for MOVIA skal Kommunalbestyrelsen vælge 1 medlem og 1 
suppleant til repræsentantskabet for MOVIA. 

Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 

 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
  
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for MOVIA blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem:  
Hans Toft  
 
Suppleant:  
Lisbeth Winther. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
75  Åbent         Valg af valgbestyrelse m.v. i forbindelse med folketingsvalg, valg til 
Europaparlamentet og valg til kommunalbestyrelsen for kommunalbestyrelsens 
funktionsperiode 
 
043798-2013 
 
 
Baggrund 
I henhold til bestemmelserne i § 25 i lov om valg til Folketinget og § 16 i lov om valg af danske 
repræsentanter til Europaparlamentet skal valgbestyrelsen bestå af 5 medlemmer med 
borgmesteren som formand, og efter lov om valg til Folketinget § 23 skal disse medlemmer vælges 
af kommunalbestyrelsen blandt disses medlemmer ved forholdstalsvalg (d´Hondts metode), jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, § 24, stk. 1. 
 
Endvidere følger det af § 14 i den kommunale valglov at valgbestyrelsen i forbindelse med 
kommunalvalgene skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer med borgmesteren som formand. 
Disse medlemmer skal tillige vælges af kommunalbestyrelsen blandt disses medlemmer ved 
forholdstalsvalg (d´Hondts metode), jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, § 24, stk. 1. 
 
Valgbestyrelsen påser, at indleverede kandidatanmeldelser er gyldige, og sørger for 
tilvejebringelse af stemmesedler og valglister samt forestår stemmeoptælling. 
 
Stedfortrædere til valgbestyrelsen skal udpeges af den gruppe, der har valgt medlemmet. 
 
Valgstyrere vælges af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg under ét blandt de i kommunen 
boende vælgere, mindst 5 højst 9 for hvert afstemningsområde. 
 
Ved tidligere valg har der været valgt 5 valgstyrere i hvert område, og dette antal foreslås 
bibeholdt. 
 
Valget af tilforordnede vælgere sker af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg under ét blandt 
de vælgere, der har bopæl i kommunen. 
 
Indstilling 
 
 
Der skal – gældende for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode – foretages valg af 
 
1. 5 personer til valgbestyrelsen – herunder borgmesteren, der er født medlem af og formand for 
valgbestyrelsen 
2. Næstformand 
3. Stedfortrædere for valgbestyrelsens medlemmer 
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4. Formænd for valgstyrere, valgstyrere og stedfortrædere for disse. 
5. Tilforordnede vælgere. 
 
Ad 4. Formænd for valgstyrere, valgstyrere og stedfortrædere for disse. 
 
 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
A. At Økonomiudvalget bemyndiges til på Kommunalbestyrelsens vegne og efter indhentede 
forslag om personer fra de i nedennævnte fordeling omhandlede partier/ lister at udpege 
valgstyrere og stedfortrædere, herunder formændene for valgstyrerne på de enkelte 
afstemningsområder, idet fordelingen sker i forhold til partiernes stemmetal. 
 

 
 

For så vidt angår valg af formænd for valgstyrere indstilles det 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
B. At formændene for de 10 afstemningssteder er identiske med valgbestyrelsens medlemmer og 
disses stedfortrædere. 
 
Ad. 5. Tilforordnede vælgere 
 
Da det må anses for umuligt at få forhåndstilsagn fra de eventuelle emner til tilforordnede så 
betids, at kommunalbestyrelsen vil kunne nå at foretage valget, indstilles det 
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
C. At bemyndige borgmesteren til i samråd med valgchefen, på Kommunalbestyrelsens vegne, at 
foretage denne udvælgelse under fornøden hensyntagen til de forskellige 
politiske partiers vælgertal i kommunen. 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Pkt. A:  
Hans Toft (formand) 
Søren B. Heisel (næstformand) 
Pia Nyring 
Lisbeth Winther  
Mogens Vad 
 
Pkt. B:  
Stedfortrædere:  
Michael Fenger 
Marianne Zangenberg 
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Karen Riis Kjølbye 
Anne Hjorth 
Marie-Louise Andreassen  
 
Pkt. C: Enstemmigt vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013 
 
76  Åbent         Indstilling af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg 
 
042622-2013 
 
 
Baggrund 

Distriktsudvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. 
 
Distriktsudvalgene består af en formand og fire til ti medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. 
Formanden udpeges af Forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter 
indstilling fra hver af landets Kommunalbestyrelser.  

 

Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget. Indstilling sker ved flertalsvalg, jf. 
styrelseslovens § 24, stk. 1. 

  

Forsvarets Personeltjeneste skriver i deres brev af 31.10.2013: "Den udpegede repræsentant kan 
med fordel være medlem af Økonomiudvalget eller Socialudvalget af hensyn til en smidig kontakt 
til kommunens sociale forvaltning. De udpegede medlemmer bør ikke have en sådan funktion i 
Hjemmeværnet, at der ved behandling af ansøgninger om optagelse i Hjemmeværnet kan sættes 
spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet." 

 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At der indstilles et medlem til distriktsudvalget for hjemmeværnet. 
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Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 
 
Følgende valgtes: 
 
Karen Riis Kjølbye. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
 


