Juni 2013
Status for mobiltelefon master
Ved GF i december blev opsætning af 2 mobilmaster på vores område godkendt af
medlemmerne.
Efterfølgende er der indsendt ansøgning om byggetilladelse til kommunen og vi har deltaget i en
omfattende dialog mellem bestyrelsen repræsenteret ved Peder Krag, ingeniørfirmaet Rambøll
som repræsenterer de 4 teleudbydere og Hørsholm kommune. I kan se en udførlig redegørelse for
denne dialog i vedlagte dokument ANTENNEMASTER I SØMANDSHVILEPARKEN, som er
skrevet af Peder Krag, som er bestyrelsens tovholder i hele denne problematik.
Dialogen er nu mundet ud i, at kommunen har givet os afslag på tilladelse til opsætning af de 2
ønskede mobiltelefon antenner. Årsagen er, at opsætning af antennerne på de ønskede
placeringer vil være i strid med lokalplan 40 (som I kan se på vores hjemmeside
www.Soemandshvileparken.dk) og fordi der foreligger nogle relativt nye retskendelser som siger,
at kommunen ikke kan give dispensation fra lokalplanen for at muliggøre opsætning af
mobiltelefon antenner.
Efter kommunens opfattelse er den eneste mulige lovlige placering af antennerne i lokalplanens
område C (ved vore garager), hvor kommunen tidligere gav tilladelse til opførsel af en antenne.
Det var imidlertid denne placering, som blev forkastet af medlemmerne ved GF i 2011.
På nuværende tidspunkt ser det altså ud til, at det bliver en langvarig sag at få løst vore problemer
med meget ringe mobiltelefon dækning.

Udskiftning i bestyrelsen
Hanne og Mogens Kofmann, SP7, har solgt deres hus til overtagelse 20. juni 2013. Mogens
Kofmann udtræder derfor af grundejerforeningens bestyrelse.
Susanne Drejet Løth, SV25, blev ved GF i december 2012 valgt som suppleant til bestyrelsen og
indtræder derfor i bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Aftenfester på strandgrunden
Undertegnede er blevet kontaktet af vores nabo nord for strandgrunden angående nogle
aftenfester på vores strandgrund, som han finder lidt vel støjende. Jeg er meget interesseret i at
finde ud af, om der er tale om helt legal brug af strandgrunden af vore egne medlemmer, eller om
der er tale om at udenforstående har fundet ud af, at der er en dejlig strandgrund, hvor man kan
afholde grill- og hygge-komsammen.
Jeg ville derfor sætte pris på at modtage en mail, hvis medlemmer eller deres børn / børnebørn
har benyttet strandgrunden til sådanne aftenaktiviteter. Dette ville naturligvis være helt OK,
forudsat at der tages skyldigt hensyn til vores naboer, som jo gerne vil nyde de dejlige stille
sommeraftener på deres terrasser.
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