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ÅRSBERETNING 2020 

 

Der er sket meget i vores forening det forgangne år 
 

Vi skulle have haft generalforsamling i maj, men udskød den grundet Covid19 og har nu, på 

grund af den stigende smitte og nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, netop aflyst 

vores generalforsamling. Vi håber naturligvis, at vi snarest muligt kan vende tilbage til normale 

tilstande og helst inden vores 100-års jubilæum til næste år. 

 

PANELDEBAT 
 

Op til folketingsvalget afholdt vi en paneldebat med de fremmeste 

kandidater i vores kreds. Det er nu anden gang, at vi afholder en 

stor debat op til et valg. Første gang var i forbindelse med 

kommunalvalget.  

Som ved kommunalvalget, var fokus for debatten emner, der er 

relevante for vores område; emner hvor vi forsøger at påvirke den 

politiske proces i en retning, der er til gavn for vores medlemmer.  

Ved paneldebatten i juni 2019 var det første emne trafik og 

støjforurening. Vi har tidligere forsøgt at rette kommunens fokus på 

de to emner, men i erkendelse af, at en del beslutninger 
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vedrørende dette træffes på Christiansborg, har vi derfor rettet vores fokus mod at få andel i 

de nationale støjpuljer.  

Det næste emne var indbrudskriminalitet, som vi tilbage i 2018 konfronterede borgmesteren 

med. Dengang anså man indbrud alene som en politimæssig opgave og ikke en opgave for 

kommunen.  

Vores holdning var, at det opklaringsmæssige arbejde naturligvis sorterede under politiet, 

men at kommunen bør anse det kriminalpræventive arbejde som en udfordring, de har 

medansvar for.  

Vi er glade for, at borgmesteren ændrede holdning og kommunen, Trygfonden og 

Nordsjællands politi efterfølgende indkaldte til et stort borgermøde om indbrud. Mødet var så 

populært, at de måtte lukke for tilmeldinger.  

Flere i vores forening har tilmeldt sig Nabohjælp, og vi opfordrer flere til at gøre det samme. 

Man kan hente vejledningen på Bo Trygt’s hjemmeside eller hjælpe politiet ved at lade sit 

overvågningskamera registrere i politiets database eller give politiet et tip via dette link. 

Man kan gøre meget lokalt, men man kan ikke løse det uden Christiansborg, hvorfor vi fandt 

det naturligt at bringe emnet op til paneldebatten, hvor der var en heftig diskussion. 

 

PRIVATE FÆLLESVEJE 
 

Ankestyrelsen vurderede i 2018, at vores 

serviceaftaler med kommunen for 

snerydning, fejning og tømning af 

rendestensbrøndene var ulovlige, hvorfor 

kommunen var nødt til at opsige dem. 

Grundejerforeningen påtog sig opgaven 

med at etablere en ny serviceaftale, 

fakturere m.m., men har holdt regnskabet 

for serviceaftalen adskilt fra foreningens 

regnskab.  

 

Ved at samarbejde med vores 

naboforening - Fortunvænget - og forhandle 

direkte med entreprenørerne, lykkedes det 

os at få både bedre og billigere aftaler end 

dem, vi havde med kommunen. Vi har 

generelt været tilfredse med ordningen i det 

forgangne år, og har modtaget mange 

positive tilbagemeldinger fra vores 

medlemmer og sågar kommunen, der også 

er med i vores ordning for deres matrikler. 

https://nabohjaelp.botrygt.dk/
https://botrygt.dk/
https://politi.dk/kamera
https://politi.dk/anmeld/tip-politiet
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Nu er også vedligeholdelsesaftalerne for vejene opsagt af kommunen, og på vores 

foranledning istandsætter de vejene, inden vi selv skal administrere opgaven.  

 

Vi har taget billeder af vejene, haft en løbende dialog med forvaltningen, og været ude at 

besigtige vejene sammen med kommunes medarbejdere. Det er en stor opgave for 

kommunen, fordi den i forvejen var bagud med vedligeholdelsesopgaven. Navnlig 

Dyrehavegårdsvej har i mange år været forsømt, hvilket vi gentagne gange har gjort 

kommunen opmærksom på. Vejen har nu fået en ny overfladebelægning. 

 

Rendestensbrøndene var også en del af aftalen, som vi tolkede den og i overensstemmelse 

de skriftlige udmeldinger, vi tidligere har modtaget. Nu mener forvaltningen, at de alligevel 

ikke er omfattet, hvilket vi har vi gjort indsigelse imod. Vi har kendskab til en rendestensbrønd 

på Gustav Adolphs Vej og to på Trongårdsvej, der kræver istandsættelse. Hvis der er andre, 

vi har overset, hører vi meget gerne fra jer.  

 

Flere af vejene er blevet vedligeholdt under dårlige vejrforhold, hvorfor vi har forbeholdt os 

retten til at klage, dersom vejene ikke viser sig at holde de fem år, kommunen har lovet. 

Navnlig Trongårdsvej er blevet lappet på en for os utilfredsstillende måde. 

 

Sagen om de private fællesveje er derfor ikke afsluttet for vores vedkommende, og vi vil vende 

tilbage med mere information.  

 

TRAFIK - LYSKRYDS - RUNDKØRSLER 
 

 
 

Den tunge trafik fra Ved Fortunen, der efter indsnævringen af Hjortekærsvej nu bliver 

omdirigeret til Hjortekærsvej via Gustav Adolphs Vej, har desværre skabt farlige situationer, 

der implicerer børn på vejen. Det skyldes høj hastighed for den gennemkørende trafik, på 

trods af at vejen er meget smal og oversigtsforholdene dårlige.  
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Vi arbejder stadig på at få rundkørsler på Klampenborgvej, ved Ermelundsvej og 

Hjortekærsvej. Beslutningen om Hjortekærsvejkrydset blev efter vores anmodning udskudt, 

indtil man kunne vurdere betydningen af det nye kryds fra Trongårdsparken og ud til 

Klampenborgvej. Det er endnu ikke åbnet for offentligheden, men seneste trafiksimulering 

viste, at krydset vil fjerne en så markant del af trafikken ved Hjortekærsvej, at et lyskryds ved 

Hjortekærsvej vil skabe yderligere forsinkelser og ikke, som først antaget, give en bedre 

trafikafvikling. Derfor mener vi, at det bør undersøges, om en rundkørsel, hvor man bevarer de 

gamle ind- og udkørselsforhold, kan etableres. 

 

Rundkørsler er generelt mere trafiksikre end 

lyskryds, fordi uheldene typisk sker ved 

meget lav hastighed. De er også grønnere, 

fordi bilister ikke skal stoppe, holde i 

tomgang og accelerere så meget, 

sammenlignet med lyskryds. Hastigheden 

og vejstøjen er tillige lavere, fordi der køres 

med en lavere hastighed. De er også 

æstetisk smukkere at se på og mere 

passende til vores grønne område. 

Rundkørsler og en lavere hastighed på 

Klampenborgvej vil også have stor 

betydning for de af vores medlemmer, der 

bor på Klampenborgvej.  

 

Efter indsnævringen af Hjortekærsvej 

oplevede vi en del farlige situationer, hvor 

både biler og busser kørte op på cykelstien. 

På vores opfordring, blev der sat stolper op 

for at beskytte cyklisterne.  

 

 

 

 

JULETRÆSTÆNDING 
 

Den første søndag i advent tændte vi - traditionen tro - vores juletræ overfor Birte Bangs hus, 

der hvor Trongårdsvej, Ved Fortunen og Dyrehavegårdsvej møder hinanden. Det blev 

desværre Birtes sidste juletræstænding og hendes sidste tur om vores træ. Hun plejede at 

byde velkommen på grundejerforeningens vegne, men grundet sygdom overlod hun for første 

gang denne gestus til mig. Men hun skulle for alt i verden være med, og hun nød at se os og 

de andre børn danse om juletræet, mens vi sang de traditionelle julesalmer. 

 

Birte var utroligt vidende og kærede sig meget for vores kvarter. Hvis man endnu ikke har 

læst hendes bog ”Fortunen”, og gerne vil vide, hvor unikt et sted det er, vi bor, så kan man 

hente den på vores hjemmeside. Der er flere lokale bidragsydere, men Birte skrev forordet og 

flere af kapitlerne.  

https://www.gf-fortunen.dk/onewebmedia/Lokalhistorie.pdf
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Birte gik bort d. 19. januar 2020 

 

Æret være hendes minde 

 

100 ÅRS JUBILÆIUM 
 

Vores forening hedder ikke Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn af 1921 

for ingenting. Vi går snart ind i år 2021, og vi fylder derfor hele 100 år til næste år. Det vil vi 

gerne fejre med en stor fest for både børn og voksne. Vi vil nedsætte et festudvalg og vil i den 

forbindelse gerne have medlemmer til at melde sig. 

 

Vi håber at kunne ses til flere arrangementer, inden vi forhåbentligt får et brag af en fest til 

sommer i anledning af vores 100-års jubilæum. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kasper Christiansen 

 

Formand 
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