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Grundejerforeningen for Fortunen og nærmeste omegn 
  

 

Hermed har vi fornøjelsen at indkalde dig/jer til generalforsamling 

Torsdag den 9. maj kl.18.00 på Hotel Fortunen 

Ved Fortunen 33, 2800 Kgs. Lyngby 

 

I år glæder vi os over at kunne byde nytiltrådte adm. direktør for Lyngby-Taarbæk Vidensby: 
Marianna Lubanski, velkommen som indlægsholder på grundejerforeningens generalforsamling. 
Marianna Lubanski vil fortælle om Vidensbyens nye strategi og visioner for Vidensbyens virke. 
Efterfølgende vil vi facilitere en debat med spørgsmål til visionerne og strategien og drøfte 
Vidensbyens fordele og udfordringer for den almindelige borger i Kgs. Lyngby. 

Hermed lægger vi forhåbentlig op til en frugtbar diskussion om Vidensbyens betydning for Lyngby 
nu og i fremtiden.  

 

Dagsorden 

18.00 – 19.00 

18.00 – 18.10 Velkomst v. formand Kasper Christiansen 

18.10 – 19.00 Vidensbyen i Lyngby 

19.00 – 19.15 Kort pause 

19.15 – 20.00 

1. Valg af dirigent 

2. Årsberetning 

3. Indkomne forslag 

    Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 25. april 2019 

4. Godkendelse af henholdsvis årsregnskab og regnskabet for serviceaftalen vedr. snerydning 

     Regnskabet kan ses på hjemmesiden under ”Sidste Nyt” fra den 23. april 

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
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• Ordinære medlemmer formand Kasper Christiansen, næstformand Helge Tøttrup, kasser 

Caroline Alfthan og webredaktør Claus Klein-Ipsen er ikke på valg. Bestyrelsesmedlem Tine 

Brockhuus ønsker at udtræde af bestyrelsen, og der vil derfor skulle vælges et nyt 

bestyrelsesmedlem. 

• Valg af suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

Foreningen byder på øl og vand til generalforsamlingen. 

Hotel Fortunen og grundejerforeningen serverer Paprikagryde med kyllingebryst inkl. 2 glas vin, øl 

eller vand til en pris af 100 kr. for voksne og 75 kr. for børn under 10 år. Vi håber så mange som 

muligt vil deltage og bidrage til at skabe gode naboskaber. 

Du/I skal tilmelde jer middagen på Hotel Fortunen, mens det ikke er nødvendigt at melde sig 
generalforsamlingen på forhånd. Udfyld og send nedenstående tilmeldingsblanket vedr. måltidet 
til: Caroline Alfthan kasserer@gf-fortunen.dk. 
 
 
Venlige hilsner  
 
Bestyrelsen 

 

 

………………………………………………………………………….. 

  

 
 
Du/I skal tilmelde jer middagen på Hotel Fortunen senest d. 2.maj. Udfyld og send nedenstående 
tilmeldingsblanket vedr. måltidet til: Caroline Alfthan, kasserer@gf-fortunen.dk.  
  

Tilmelding til middagen efter generalforsamlingen den 9. maj 2019.  

  

Navn: __________________________________________________________________  

  

Adresse: ________________________________________________________________  

  

Antal voksne:  ___________ à kr. 100,00   

  

Antal børn under 10 år:    ___________ a kr. 75,00  

  

I alt kr.  ___________ kr.  

  

Pengene er indbetalt (Sæt kryds):  
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• Konto i den danske bank 4201 – 3176 094 435           
• MobilePay til Grundejerforeningen på 46872 senest den 2. maj 2019           
• Betaling kontant (kun personlig henvendelse) til Caroline Alfthan  
  
Ved elektronisk betaling, venligst anfør navn, adresse og mailadresse. Ved kontant betaling bedes 
disse oplysninger ligeledes anføres.  
 
Bestyrelsen består af:   
 
• Formand: Kasper Christiansen, kc@maceramics.com, Gustav Adolphs Vej 2 tlf. 30 82 71 84    
• Næstformand: Helge Tøttrup, villa_fortuna@hotmail.com Ved Fortunen 20   tlf. 45 88 25 10    
• Kasserer: Caroline Alfthan, caroline.alfthan@hotmail.com Gustav Adolphsvej 16 tlf. 45 88 67 

90 
• Webmaster: Claus Klein-Ipsen claus@klein-ipsen.com Dyrehavegårdsvej 38 tlf. 26 30 60 50     
• Best. Medlem: Tine Brockhuus: tine@brockhuus.dk Trongårdsvej 33 tlf. 29 43 39 43    
 
• Suppleant: Louise Ry: Fortunfortvej 2B   
• Suppleant: Lise Leonardt Hjort: Gustav Adolphs Vej 20    
• Suppleant: Michael Rosenlev Jensen: Klampenborgvej 104   

• Suppleant: Carsten Vallentin: Dyrehavegaard, Trongårdsvej 12 
 
 
 
 
 


