
 
Ordinær generalforsamling 
den 26. maj 2014 kl 18.00 på Hotel Fortunen 

 
 
 
1. Valg af dirigent 
Til dirigent valgtes Mogens Jørgensen, Ved Fortunen 22, som konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig og indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. 
 
2. Årsberetning for året 2013/2014 
Foreningens bestyrelse har gennem det forløbne år 2013/14 i hovedtræk arbejdet 
med og behandlet følgende emner: 
 
2a. Årets selskabelige arrangementer 
”Skovtur” med nabo grundejerforening. 
Traditionen tro blev der i 2013 gennemført et ”skovtur” arrangement med 
Fortunvængets Grundejerforening. Arrangementet, der havde ca. 50 deltagere, 
voksne som børn, blev afholdt søndag d. 2. juni 2013 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. 2. december 2013 og med deltagelse af ca. 70 personer, heraf mange børn. 
Som noget nyt var der efterfølgende udskænkning af gløgg og æbleskiver på 
Dyrehavegård. Der har været mange positive tilbagemeldinger efter arrangementet. 
 
Fastelavn – Slå Katten af Tønden 
Grundejerforeningen afholdt d. 2. marts 2014 for sjette gang ”Slå Katten af Tønden”-
arrangement. Ligesom forrige år blev arrangementet afholdt på Dyrehavegård. Der 
var ca. 70 deltagere, børn som voksne, som ud over kåring af kattekonge og -
dronning også kunne nyde medbragt te & kaffe, saftevand, kage og fastelavnsboller. 
 
På nuværende tidspunkt er følgende arrangementer planlagt for 2014: 

• Fortunens Loppemarked, lørdag d. 7.6.2014 kl. 11-15 (Hjørnet af Ved Fortunen 
& Klampenborgvej, kontaktpersoner  Enzia Wind, Ved Fortunen 11, tlf.: 4587 
5632). 

• Dyrehavegårddag, søndag d. 15.6.2014, kl. 11-17, bl.a. markvandring, en tur 
til polobanen, polokamp, introduktion til planerne for gården, ombygninger, 
tilpasning til 2020-krav til hestehold, trækken rundt på ponyer. 

• Fælles ”skovtur” med nabo-grundejerforening, søndag d. 15.6.2014 
• Møde med skovridder Hans Henrik Christensen, vi satser på en dato i 

september 2014. 
• Juletræstænding, søndag d. 30.11.2014. 

 
2b. Relationer til Lyngby-Taarbæk kommune (LTK)  
Anvendelse af Dyrehavegårds marker:  

Grundejerforeningen for 
”Fortunen” 

og Nærmeste Omegn 
(Grundlagt 1921) 

www.gf-fortunen.dk 



Sammen med repræsentanter fra de øvrige grundejerforeninger i vort område har 
bestyrelsen udarbejdet en fællesudtalelse ang. anvendelse af Dyrehavegårds marker. 
Notatet er sendt til Kommunalbestyrelsen i starten af maj 2014 og er en respons på 
kommunes invitation til borgerne om at komme med forslag til den fremtidige 
anvendelse af Dyrehavegårds marker. 
 
Pony udlejningen: Steen Wenske, bestyrelsesmedlem, har skrevet til kommunen og 
efterspurgt en handlingsplan for at sikre ponyudlejning efter 2016. 
 
2c. Henvendelse til/fra medlemmer og andre 
Der har været et par henvendelser i årets løb: 

- Håndskrevet brev fra Birte Bang med forslag om at arrangere foredrag med 
skovridderen. Jfr. ovenfor planlægger vi et efterårsarrangement. 

- Henvendelse fra Fortunfortvej, hvor der mangler asfalt ved et kloakdæksel. 
Grundejerforeningen har ikke som opgave at vedligeholde de private 
fællesveje. Modsat de øvrige private fællesveje har Fortunfortvej ikke nogen 
aftale med kommunen om vedligeholdelse af vejen. Bestyrelsen vil gerne 
hjælpe med at få en sådan aftale i stand med kommunen (så beboerne betaler 
driftsabonnement til kommunen); dette vil kræve en underskriftsindsamling og 
som udgangspunkt 100%’s tilslutning blandt vejens beboere. 

 
2d. Bestyrelsens arbejde i øvrigt 
Kontakt til øvrige grundejerforeninger 
Ud over samarbejdet om notatet til kommunen omkring anvendelsen Dyrehavegårds 
jorder har vi ikke i det forløbne år haft yderligere kontakt til de øvrige 
grundejerforeninger i området.  
 
Årets bestyrelsesmøder 
Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder i årets løb. 
 
3. Indkomne forslag 
Forslag fra Lise Rasmussen, Trongårdsvej 39A: Etablering af legeplads/legeområde 
nær Fortunen: 
Området omkring Fortunen og Trongårdsvej mangler et sted, hvor mindre børn kan 
lege. Derfor foreslås det at forhøre kommunen om mulighed for/tilskud til at etablere 
en legeplads i området evt. ved parkeringsarealet nær Hotel Fortunen eller ved 
”Vandtårnet” på Trongårdsvej. 
 
Formanden oplyste, at det måske ikke er så praktisk, idet naboen til grunden ligger i 
forhandling med kommunen om at overtage grunden. 
 
Steffen Andersen (nabo til vandtårnet) tilføjede, at det ikke er nogen godt ide, at 
etablere legeplads på Vandtårngrunden, da der er dårlige oversigtsforhold pga svinget 
på vejen ud for grunden. Det vil derfor kunne være farligt for børnene, såfremt de 
løber ud på vejen (bilisterne har svært ved at se børnene grundet svinget).  
 
Bodil Larsson, Ved Fortunen 15: Sofia Osmanis ord kunne måske bruges strategisk 
(se kommentar ang. brug af eksisterende legepladser i referatet) – legepladsen i 
børnehaven bag Trongårdsskolen kunne åbnes for områdets børn. Der er også en fin 
legeplads på institutionen på den anden side af Klampenborgvej. 



Steen Rasmussen: Sofia Osmani har lovet at sende en e-mail ang. mulighed for 
åbning af skovbørnehavens legeplads. Steen deler borgmesterens svar med 
bestyrelsen, når det kommer. 
 
Tine Brockhuss orienterer om, at der er en stor, fin legeplads ved SFO’en på 
Trongårdsskolen. 
 
Rikke og Steffen Andersen, Trongårdsvej 20: Forslag om etablering af vejbump eller 
andet, der kan reducere bilernes hastighed på Trongårdsvej – for at beskytte børnene. 
 
Der var enighed om at nedsætte et trafikudvalg/arbejdsgruppe, som udarbejder 
forslag til en helhedsplan for alle private fællesveje i grundejerforeningens område. 
Planen vil blive fremlagt for kommunen. Medlemmerne i arbejdsgruppen er: 
 
Hans Petersen, Dyrehavegårdsvej 14 
Steen Rasmussen, Trongårdsvej 39a 
Troels Jensen, Dyrehavegårdsvej 8 
Lars Overby, Ved Fortunen 3 
Bodil Wiberg Larsson, Ved Fortunen 15 
Rikke og Steffen Andersen, Trongårdsvej 30 
Michael Rosenløv Jensen, Klampenborgvej 104. 1st 
Pia Trust, Dyrehavegårdsvej 52 
 
Sidstnævnte, som er suppleant i bestyrelsen, er koordinator i gruppen. 
 
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 kr. 14.027, blev godkendt.  
 
Bemærkning fra Mogens Jørgensen: da han ikke selv kan se, at han har modtaget en 
opkrævning, før han har fået restanceopkrævning, mistænker han, at dette måske 
også er tilfælde for andre, Dette kan forklare de 3.500 kr i restance. Bestyrelsens 
kasserer undersøger sagen. 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr/år, hvilket blev godkendt. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var Kristian Koktvedgaard, som modtog genvalg. Bestyrelsesmedlemmerne  
Steen Wenske Pedersen, Anders Ravn, Poul Erik Simonsen og Helge Tøttrup var ikke 
på valg. 
Pia Trust blev genvalgt som 1. suppleant og Tine Brockhuus som 2. suppleant. 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
Formand: 

 
Poul Erik Simonsen,  
Trongårdsvej 27 B (e-mail: pos@foss.dk ) 
Tlf.: 23 20 74 40 

Næstformand: 
 
Helge Tøttrup 
Ved Fortunen 20 (e-mail: villa_fortuna@hotmail.com ) 



Tlf: 45 88 25 10 
Kasserer: 

 
Kristian Koktvedgaard 
Trongårdsvej 31B (e-mail: kristian@koktvedgaard.dk  ) 
Tlf: 39 63 59 83 

Sekretær: 
 
Anders Ravn 
Ved Fortunen 25A (e-mail: info@globemedical.dk ) 
Tlf: 45 88 82 48 

Best.medlem 
 
Steen Wenske Pedersen 
Trongårdsvej 13, (e-mail: steen@wenske.dk )   
Tlf: 45880601, arb.mobil 72376493 

1. Suppleant: 
 
Pia Trust 
Dyrehavegårdsvej 52, (e-mail: piatrust@hotmail.com ) 
Tlf: 30795441  

2. Suppleant: 
 
Tine Brockhuus 
Trongårdsvej 33, (e-mail: tine@brockhuus.dk ) 
Tlf.:  

 
7. Valg af revisor 
Peter Møller, Dyrehavegårdsvej10, 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) Regler for heste på skovstier 
Flere deltagere finder det problematisk at stierne, også dem, der ikke er ridestier, 
bliver brugt af hestene. Derfor denne bøn til hestefolket: Brug ridestierne. 
Det blev oplyst, at der finde et ”ride reglement for Dyrehaven”: der må ikke rides på 
stier, der er mindre en to meter brede.  
Carsten Valentin, forpagter på Dyrehavegaard, påtager sig at gøre Dyrehavegård-
rytterne opmærksomme på Dyrehavens ride reglement.  
Mogens Jørgensen, Ved Fortunen 22, foreslår, at man beder skoven om at sætte 
’ridning forbudt’-skilte op på de stier, der ikke må rides på. 
 
C) Støj fra radioer på byggepladser 
Bodil Larsson, Ved Fortunen 15: Det er generende med støj fra diverse byggepladser, 
hvor håndværkerne skruer op for deres radio. Derfor henstilles det til grundejerne, at 
man beder ”egne” håndværkere om ikke at spille høj radio/musik på byggepladserne. 
 
D): Dyrehavegård og hesteholdet 
Carsten Valentin spørger forsamlingen om deres holdning til, at der kommer flere 
heste på gården. Ligeledes ønsker han at høre om holdninger til polobanen.  
Bemærkningerne viste, at deltagerne på bestyrelsesmødet generelt ikke har noget 
imod flere heste på gården, og at man har det fint med en polobane, idet den er med 
til at forstærke hestekulturen i vort område. 
 
 



E) Juletræ 
Birte Bang: Opfordrede bestyrelsen til at sørge for nyt juletræ og en lyskæde, der ikke 
lyser blåligt. Formanden tog dette til efterretning. 
 
F) Grus efter gravearbejdet. 
Michael Rosenløv Jensen, Klampenborgvej 104 spurgte til, hvornår kommunen gør 
noget ved de bunker af grus, ”LTK Forsyning” har efterladt efter gravearbejdet. Helge 
Tøttrup vil tage kontakt ”LTK Forsyning” for at høre, hvornår arbejdet bliver 
færdiggjort (bl.a. ny vejbelægning, fjernelse af grus bunker mv.). 
 
Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke for det flotte fremmøde og 
takke dirigenten for sikkert og veludført hverv. 


