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Ordinær Generalforsamling 
den. 21 maj 2008 på Hotel Fortunen. 
 
 
1. Valg af dirigent 
Til dirigent valgtes Jørgen Pihl, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt 
rettidigt i henhold til vedtægterne 
 
2. Årsberetning for året 2007/2008 
Foreningens bestyrelse har gennem det forløbne år 2007/08 i hovedtræk arbejdet med og behandlet 
følgende emner: 
 
Årets selskabelige arrangementer 
Juletræstænding 
Tænding af juletræet på hjørnet af Dyrehavegårdsvej og Trongårdsvej fandt sted søndag d. 2. 
december 2007 med deltagelse af ca. 70 deltagere. Arrangementet blev ekstra festligt af, at der blev 
sponseret rødvin til gløggen af Hanne og Henrik Jermiin og kransekage fra van Hauen. 
 
Relationer til Lyngby-Taarbæk kommune (LTK)  
Glatførebekæmpelse & snerydning: Alle fire fællesveje i foreningens område var i år som sidste år 
tilmeldt LTK’s glatførebekæmpelsesordning, som nu er permanent. Vi har haft en mild vinter, men 
havde dog glæde af ordningen nogle dage denne vinter. 
 
Vejsyn: Blev afholdt d. 24. april 2007. Resultatet af vejsynes bekendtgøres i juni. 
 
Henvendelse til/fra medlemmer og andre 
Bestyrelsen har modtaget brev af 24. april 2008 fra C.O. Kjeldsen. I brevet orienteres om, at en 
kreds af beboere atter i år har foretaget oprydning i Fredsskoven beliggende i trekanten 
Dyrehavegårdsvej/Trongårdsvej. Det kan med glæde konstateres, at mængden af affald henlagt i 
skoven er betydeligt mindre i forhold til de foregående år. Dog er der enkelte grundejere, der 
deponerer byggeaffald, cement, brokker o.a. i skoven, ligesom en enkelt grundejer har henlagt en 
større mængde grenaffald. 
Bestyrelsen opfordrer til, at man værner om Fredsskoven og ikke henlægger affald o.lign. 
 
Bestyrelsens arbejde i øvrigt 
Rideskolen 
Rideskolen har ved årsskiftet fået ny forpagter. Som beskrevet i artikler i ”Det Grønne Område”, 
var forholdende for hestene på Rideskolen ikke i overensstemmelse med loven. I forbindelse med 
overdragelse til ny forpagter fik Rideskolen af Skovridderen pålæg om, at forholdende for hestene 
skulle lovliggøres. Som bekendt fandt sagen sin løsning, således at vi kan glædes over, at 
Rideskolen og hesteudledningen kunne fortsætte.  
  
Kontakt til øvrige grundejerforeninger 
Der har været kontakt til de øvrige grundejerforeninger i området ang. trafikforholdende omkring 
Hjortekærsvejs udmunding i Klampenborgvej og støjgener fra de større veje i området. Initiativet 
blev taget af Hvidegårdsparkens Grundejerforening. 
 
Nedsat arbejdsgruppe vedr. ”anvendelsen af Dyrehavegårds marker” 
Der er nedsats en arbejdsgruppe, som har til opgave at holde sig orienteret om, hvilke planer der 
måtte bliver foreslået for anvendelsen af Dyrehavegårds marker. Arbejdsgruppen har kontakt til de 
øvrige grundejerforeninger i området med henblik på at kunne optræde samlet over for de parter 
(kommunalbestyrelsen m.v.), som det er ønskeligt/nødvendigt at have kontakt til i sagen.  
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Baggrunden for etableringen af arbejdsgruppen er den seneste tids information, bl.a. i ”Det Grønne 
Område”, at der er planer om at etablere et fodboldstadion på dele af Dyrehavegårds marker. 
Arbejdsgruppen består af et menigt medlem af vor forening samt repræsentanter fra bestyrelsen. 
 
Hjemmesiden 
Vor forenings hjemmeside – www.gf-fortunen.dk - har nu været ”aktiv” i over ét år. Hjemmesiden 
er udarbejdet af foreningens medlem, webdesigner Tillike Jørgensen, som også det seneste år har 
sørget for de nødvendige opdateringer af hjemmesiden. 
Vi har hidtil fået én betalende annoncør på hjemmesiden, Dan Bolig. Målet er, at indtægter fra 
annoncører skal kunne dække udgifterne til driften af hjemmesiden. 
 
Grusdepoter 
Det blev besluttet op til sidste vinter at genindføre udlægning af grus depoterne. 
 
Kommende arrangementer: 
Fælles Skovtur: 
Søndag d. 25. maj kl. 14.00 er der inviteret til fælles ”skovtur” for beboerne i Fortunvængets 
Grundejerforening og Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn.  
 
Sommerfest: 
Der planlægges afholdt sommerfest lørdag d. 23. aug. 2008. Det overvejes, om naboforeningen -
Fortunvængets Grundejerforening - skal inviteres med. 
 
 
Årets bestyrelsesmøder 
20-06-07 hos Anders Ravn 
12-09-07 hos Jørgen Kelkjær 
09-01-08 hos Poul Erik Simonsen 
02-04.08 hos Mogens Jørgensen 
 
 
3. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
4. Godkendelse af årsregnskab 
Regnskabet var udsendt på forhånd. Revideret og signeret regnskab forelå på generalforsamlingen. 
Der har det forgangne år været tab på aktieinvesteringerne, men set over en længere periode har 
denne investering bidraget positivt til foreningens formue. Der har været udgifter til oprettelse af 
foreningens hjemmeside www.gf-fortunen.dk  
 
5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 125 kr., hvilket blev godkendt 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er næstformand Mogens Jørgensen, kasserer Kristian Koktvedgaard og suppleant Søren 
Gundorph. Alle modtog genvalg. 
 
Bestyrelsen består herefter af: 
Formand Poul Erik Simonsen 
Næstformand Mogens Jørgensen 
Kasserer Kristian Koktvedgaard 
Sekretær Anders Ravn 
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Medlem Jørgen Kelkjær 
Suppleant Søren Gundorph 
 
Bestyrelsen blev konstitueret ved førstkommende møde d. 12/6. Konstitueringen er tilføjet ovenfor. 
 
Valg af revisor 
Revisor Peter Møller modtager genvalg 
 
7. Eventuelt 
Dyrehavegårds jorder 
Trods formandens detaljerede og grundige beretning om dette emne diskuteredes dette yderligere 
under eventuelt. 
Der er fra Lyngby Boldklub fremlagt forslag til LTK om, at LTK bygger et nyt fodboldstadion på 
Dyrehavegårds jorder på den del, der er tættest på motorvejen. Stadionet et tænkt at skulle afløse 
det eksisterende stadion, der er utidssvarende mht. Lyngby Boldklubs professionelle ambitioner, og 
hvor en forbedring af forholdene for ungdomsafdelingen er tiltrængt. Det samlede projekt 
indeholder et stadion med plads til 10.000 tilskuere samt 10-15 træningsbaner. 
Der var på generalforsamlingen generel utilfredshed med dette forslag. 
Der fremkom ved generalforsamlingen flere alternative forslag til, hvad jorderne kan bruges til: 
ældreboliger, kolonihaver, golfbaner, ”bevare det uændret grønt”, atletik stadion mv. 
Der opfordres fra bestyrelsen til engagement fra medlemmerne. 
 
Trafik 
Henrik Larsson, Ved Fortunen 15, syntes, der er for meget og for larmende trafik på Ved Fortunen. 
Dette var der generel enighed om, og det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af 
Henrik Larsson, Tina Quist og bestyrelsesmedlem Jørgen Kelkjær.  
Arbejdsgruppen tager selv initiativ til aktiviteter og møder og holder bestyrelsen orienteret. 
 
Elforsyning: 
Søren Gundorph oplyste, at DONG har projekteret nedgravning af kablerne i vort område til 2010. 
 
Arrangementer i foreningen.  
Birte Bang spurgte til arrangementer om vinteren. Hvorfor har der ikke været nogle? Vi mangler i 
bestyrelsen at blive præsenteret for ideer. Dette er hermed en opfordring!! 
 
Dyrehaven 
Der blev spurgt til forholdene i Dyrehaven, herunder træfældning med store maskiner, der 
ødelægger stierne, samt ridning på stierne. Emnet ligger ikke indenfor foreningens område, så hvis 
man ønsker at klage/kommentere, er det en privat sag mellem den enkelte og skovdistriktet. 

 
Hærværk 
Mogens Jørgensen har fået skåret top af hæk, hældt grydemad på vinduet. Hanne, hotellets ejer, har 
haft 5 indbrud i år med hærværk. Ruden i udhængsskab har været smadret. 
Mogens Jørgensen efterlyste, om nogle har oplysninger!! 
Tina Quist har fundet en cremefarvet Kildemoes cykel, uden stelnummer, formodentligt stjålet. 
 
Hjemmeside 
Alle mente, at hjemmesiden er flot. Der blev spurgt til, i hvor god tid webmaster skal informeres 
om emner til hjemmesiden, arrangement information mm. Det blev foreslået, at hjemmesiden kan 
bruges til evt. kommunikation mellem børn/unge i GF.  
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Birte Bang opfordrede til, at bestyrelsen godkender det materiale/info, der skal på hjemmesiden. 
Birte Bang spurgte til henvendelser via hjemmesiden ang. lokalhistorien. Kristian Koktvedgaard 
nævnte, at Jeppe Tønsberg har udbedt sig 2 eksemplarer. Ingen andre henvendelser. 
 
Generalforsamlingen blev herefter hævet, og dirigenten takkede for god ro og orden.  
Ved generalforsamlingen var der 31 deltagere tilstede, inklusive bestyrelsen. 


