Grundejerforeningen for Fortunen og nærmeste omegn

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4

Til stede:
Tine Brockhus
Louise Ry
Caroline Afthan
Helge Tøttrup
Steen Wenske Pedersen (ref.)

17. januar 2017

Fraværende:
Carsten Valentin

Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af referat

Godkendt.

2. Trafik

Bestyrelsen har været i løbende dialog med forvaltningen om
den trafiksanering i vores område, der er blevet nødvendig som
følge af etableringen af Novozymes og udbygningen af DTU.
Kommunalbestyrelsen traf den 22. december 2016 beslutning
om etablering af et et skitseprojekt, der indbefatter
signalregulering af krydset Hjortekærsvej/ Klampenborgvej og
lukning af Ved Fortunen ved Hjortekærsvej. Trafikken i vores
nærområde interesserer naturligvis os alle, og da vi i bestyrelsen
ønsker at repræsentere vores medlemmers holdninger bedst
muligt, blev det besluttet at afholde en dialogaften for
foreningens medlemmer, hvor der vil blive lejlighed til at drøfte
løsninger på baggrund af en detaljeret gennemgang af planerne.
Mødet afholdes inden uge 7

3. Orientering om vejlaug
på Fortunfortvej

Vejlauget er etableret og er ved at komme på plads.

4. Indgang til Dyrehaven
via sti på
Dyrehavegårdsvej.

Bestyrelsen drøftede et forslag fra Henrik Høj Andersen,
Fortunfortvej 3b om at genåbne en sti, som ifølge overleveringen
har givet adgang fra Dyrhavegårdsvej til Dyrehaven. Det er
rigtigt, at der er en særskilt matrikel ved Dyrehavegårdsvej 24,
som kunne ligne en sti. Matriklen er imidlertid i privat eje og
bestyrelsen vil på den baggrund ikke forfølge sagen.

5. Fastelavn

Den traditionelle fastelavnsfest finder sted 26. februar. Helge
står for arrangementet. Tine taler med Carsten. Steen leder efter
tidligere års indbydelser og sender den til Helge.

6. Dato for
generalforsamling

Tirsdag d. 16. maj. 2017.

7. Mobilepay

Bestyrelsen har besluttet at indføre mobilepay som en
forsøgsordning. Caroline tester en løsning, som bestyrelsen
evaluerer efterfølgende.
Steen har lavet et forslag til ny hjemmeside, og bestyrelsen gav
sin tilslutning til videre udvikling af siden

8. Hjemmeside

9. Nedtagning af juletræ –
evt udskiftning af jord og
genplantning?

Helge tager lysene ned. Bestyrelsen undersøger mulighederne
for at få plantet et lidt flottere træ eller for at købe et nyt friskt
juletræ hvert år.

10. Nyt fra rideinitiativet

Udskudt til næste møde

11. Socialt arrangement

Vi har uden held prøvet at få en aftale med skovfogeden og har
opgivet. Bestyrelsen besluttede på den baggrund ikke længere
at tage selvstændige initiativer i den retning. Bestyrelsen støtter
imidlertid meget gerne op om medlemmerne eventuelle
initiativer.

12. Rotter

Bestyrelsen har på baggrund af en række tilkendegivelser på
generalforsamlingen undersøgt antallet af registrerede
rottesager. Sagerne fordeler sig således: 2014: 37 sager, 2015:
29 sager og 2016: 47 sager. Der kan ikke konstateres en
markant øgning, og bestyrelsen vil ikke foretage sig yderligere,
men er selvfølgelig opmærksomme på problemet.

13. Næste møde

15. marts 2017

Steen Wenske Pedersen

