Grundejerforeningen
for ”Fortunen”
og Nærmeste Omegn
(Grundlagt 1921)
www.gf-fortunen.dk

Ordinær Generalforsamling
Den 15. maj 2013 kl. 19.00 på Hotel Fortunen.
1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Mogens Jørgensen, Ved Fortunen 22, som konstaterede, at generalforsam-lingen
var lovlig og indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.
2. Årsberetning for året 2012/2013
Foreningens bestyrelse har gennem det forløbne år 2012/13 i hovedtræk arbejdet med og behandlet
følgende emner:
2a. Årets selskabelige arrangementer
”Skovtur” med nabo grundejerforening.
Også i 2012 blev der gennemført et ”skovtur” arrangement med Fortunvængets Grundejerforening.
Arrangementet, der havde over 50 deltagere, voksne som børn, blev afholdt søndag d. 10. juni 2012
i haven hos Annette Hartung (Fortunparken 14), der er formand for vor nabo grundejerforening.
Juletræstænding
Tænding af juletræet på hjørnet af Dyrehavegårdsvej og Trongårdsvej fandt sted søndag d. 25.
november 2012 og med deltagelse af ca. 40 deltagere, heraf mange børn. Det er glædeligt at se, så
mange medlemmer af grundejerforeningen, der støtter op om dette traditionsrige arrangement.
Fastelavn – Slå Katten af Tønden
Grundejerforeningen afholdt d. 17. februar 2013 for femte gang ”Slå Katten af Tønden”
arrangement. Efter 4 år at have afholdt dette arrangement i formandens carport var arrangementet
denne gang henlagt til en lade på Dyrehavegård. Der var ca. 50 deltagere, børn som voksne, som ud
over at se to tønder få bunden slået ud, kåring af kattekonge og -dronning også kunne nyde
medbragt te & kaffe, saftevand, kage og fastelavnsboller.
2b. Relationer til Lyngby-Taarbæk kommune (LTK)
Dyrehavegård: Grundejerforeningen har sammen med de øvrige grundejerforeninger i vort område
ytret sig over for kommunen i forbindelse med, at kommunen besluttede at sende forpagtningen af
Dyrehavegård i udbud. Ud over at udtrykke, at vi ønskede Dyrehavegård videreført i de rammer, vi
kender i dag, udtrykte vi også fra vor grundejerforening ønske om, at LTK kommune opførte sig
anstændigt og etisk over for daværende forpagter, Jens Dreier.
Pony udlejningen: Vi har i årets løb skrevet til kommunen for at rykke for en afgørelse i sagen. Vi
har udtryk et stærkt ønske om bevarelse af Ponyudlejningen, da vi ser den som et vigtig aktivitet,
der er med til at karakterisere vort område.
Plejehjem: Som alle andre Grundejerforeninger i området blev vi tilbudt et interview med
kommunen, hvor vi kunne fremkomme med vor holdning til forslaget om opførelse af et Plejehjem
på marken mellem Trongårdsparken og motorvejen. Vi gav bl.a. udtryk for, at det er vigtigt at få

trafikken til/fra plejehjemmet gennemført således, at det belaster vejene i vort område mindst
muligt.
Gravearbejdet – vandforsyning & -afledning: Grundejerforeningen var inden gravearbejdet blev
påbegyndt inviteret til vejbesigtigelse med entreprenøren, Lyngby Forsyning og Kommunen.
Formålet var at blive orienteret om, hvad der skulle ske og at tage fotos af de områder, der ville
blive berørt, med henblik på at have informationsmateriale så reetablering vil kunne bringe vej og
fortov tilbage til oprindelig stand. Vi har også her i foråret, kort før man skulle i gang med
asfaltarbejdet, deltaget i en ny vejbesigtigelse.
2c. Henvendelse til/fra medlemmer og andre
Der har været et par henvendelser i årets løb:
- Henvendelse fra Susan Hofmann, Trongårdsvej 37, ang. den vejbelysning, som DONG
planlægger at opsætte i stedet for de eksisterende gadelamper
- Henvendelse fra Bjarne Bredvig, Klampenborgvej 106, ang. nyligt etableret pumpestation i
forbindelse med kloak og vandafledningsprojektet.
2d. Bestyrelsens arbejde i øvrigt
Kontakt til øvrige grundejerforeninger
Ud over samarbejdet om henvendelsen til kommunen omkring Dyrehavegård har vi ikke i det
forløbne år haft yderligere kontakt til de øvrige grundejerforeninger i området. Den sag krævede
dog også en hel del indsats fra vor side.
Årets bestyrelsesmøder
Der har været afholdt seks bestyrelsesmøder i årets løb:
28-08-12 hos Anders Ravn
04-12-12 hos Pia Trust
07-02-13 hos Helge Tøttrup
30-04-13 hos Poul Erik Simonsen
3. Indkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet under dette punkt, skal ifølge vedtægterne være tilstillet formanden
skriftligt inden den 10. maj 2013. Der er ikke modtaget forslag.
4. Godkendelse af årsregnskabet
Revideret regnskab blev omdelt på mødet og kan i øvrigt ses på www.gf-fortunen.dk
Regnskabet, der viser et overskud på ca. kr. 10.136,26, blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr/år, hvilket blev godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Poul Erik Simonsen, Anders Ravn og Helge Tøttrup, som alle modtog genvalg.
Morten Dresling har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Steen
Wenske Pedersen, som hidtil har været suppleant.
Pia Trust blev valgt som 1. suppleant og Tine Brockhuus som 2. suppleant
Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde d. 3. juni 2013 konstitueret sig som følger:

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Best.medlem

1. Suppleant:

2. Suppleant:

Poul Erik Simonsen,
Trongårdsvej 27 B
Tlf.: 2320 7440
Helge Tøttrup
Ved Fortunen 20
Tlf: 4588 2510
Kristian Koktvedgaard
Trongårdsvej 31B
Tlf: 3963 5983
Anders Ravn
Ved Fortunen 25A
Tlf: 4588 8248
Steen Wenske Pedersen
Trongårdsvej 13
Tlf: 4588 0601, arb.mobil 72376493
Pia Trust
Dyrehavegårdsvej 52
Tlf: 3079 5441
Tine Brockhuus
Trongårdsvej 33
Tlf.: 29433943

7. Valg af revisor
Peter Møller blev genvalgt som revisor.
8. Eventuelt
A) Kommunikation til medlemmerne
Formanden oplyste, at kommunikation fremover vil foregår via e-mail.
De, der ikke har e-mail adresse, vil fortsat få bragt skriftlig information.
B) DONG – nedgravning af luftledninger
Formanden berettede, at DONG havde oplyst, at nedgravning af el-ledninger på vejene i vor
grundejerforenings område planlægges påbegyndt primo september og med forventet afslutning
senest i november.
Det er oplyst fra LTK, at det er aftalt med DONG, at i tilfælde, hvor DONG i forbindelse med kabel
nedgravningen, bliver nødt til at fjerne eksisterende fortovsfliser, vil man erstatte knækkede fliser
med nye, som LTK betaler. Man forventer dog ikke at skulle opgrave større strækninger, da man
venter mange steder at kunne ”skyde” kablerne igennem jorden.
De eksisterende gadelamper vil blive erstattet af nye, som iflg. DONG har mere fokuseret lys på
vejen & fortovet end de eksisterende gadelamper. Spørgsmål til de nye gadelamper bedes rettet til
DONG (kontaktperson: Thomas Toftman Hansen (e-mail: thoto@dongenergy.dk).
Det blev påpeget, at der på Trongårdsvej er et langt gab mellem flere af lygtepælene hvilket
betyder, at belysningen er underdimensioneret, ligesom andre lygtepæle er uhensigtsmæssigt
placeret.

Det blev aftalt, at bestyrelsen kontakter DONG/kommunen
a) for at søge indflydelse på placering af de nye lygtepæle.
b) for at få afklaret om lysmasterne på Klampenborgvej er en del af den kommende DONG
renovering
C) Fortovet på Trongårdsvej.
Flere medlemmer på Trongårdsvej udtrykte utilfredshed med fortovets kvalitet. Flere steder er
fliserne knækkede og ligger skævt, så man let kan komme til at falde på fortovet. Eftersom det ikke
forventes, at DONG’s reetablering af dele af fortovet i forbindelse med efterårets kabel
nedgravning, generelt vil give et bedre fortov på hele Trongårdsvej, blev det besluttet:
- Bestyrelsen kontakter LTK kommune med forslag om, at LTK betaler for nye fliser, som vi
selv sørger for at nedlægge, alternativt søger professionel assistance til at lægge (eftersom
reetablering af fortov skal opfylde vejloven, hvilket kan påkræve fagfolk til fliselægningen).
- Bestyrelsen indhenter tilbud fra Gundsø Entreprenør på tilbud på reetablering af nyt fortov
på Trongårdsvej.
- På baggrund af resultatet af de to forrige punkter vil bestyrelsen oplyse medlemmerne på
den relevante del af Trongårdsvej, hvad det kommer til at koste per husstand at få reetableret
fortovet.
D) Genbrugspladsen.
Bjarne Bredvig, Klampenborgvej 106, påpegede, at siden der er indført gebyr for erhvervsdrivende
af aflevere affald på genbrugspladsen, ser man flere eksempler på, at der dumpes affald i f.eks.
Ermelundsskoven.
Det blev aftalt, at Bestyrelsen skriver til LKT og påpeger problemet.
E) Gravearbejdet ang. vandforsyning/-afledning
Bjarne Bredvig beskrev problemet med placeringen af pumpestation og elskab ud for
Klampenborgvej 106B og ønskede, at bestyrelsen skulle reagere over for Lyngby & Taarbæk
Forsyning.
Mikael Rosenløv Jensen, Klampenborgvej 104, sagde, at Gundsø ud for hans parcel har udført
asfaltarbejde med uheldig hældning. Når det regner løber sediment ned mod hans indkørsel og
lander foran indkørslen.
Det blev besluttet, at bestyrelsen skriver til Lyngby & Taarbæk Forsyning og Lyngby & Taarbæk
kommune og udbeder sig en kommentar til de to problemstillinger.
F) Forslag til fremtidige aktiviteter:
Birte Bang stillede forslag om, at bestyrelsen arrangerer foredrag, f. eks et foredrag af den nye
skovrider. Det opfordres til, at medlemmerne kommer med forslag til emner, der kan danne ramme
om et eller flere foredrag det kommende år.
G) Ponyudlejningen.
Steen Wenske Petersen sagde, at der tilsyneladende ikke sker noget fra kommunens side omkring
Pony udlejningen. Det er vigtigt, at der snart bliver vedtaget en løsning, eftersom den nye hestelov
træder i kraft per 1.1.2016. Den nye lov skærper kravene til hestehold. Steen opfordrede til, at man
via læserbreve for at gøre opmærksom på sagen. Det blev aftalt, at Steen Wenske Petersen tager
initiativ til en underskriftindsamling.

