
 
 

GENERALFORSAMLING 2021 

GRUNDEJERFORENINGEN FOR FORTUNEN OG NÆRMESTE OMEGN 

AF 1921 

 

 HERMED HAR VI FORNØJELSEN AT INDKALDE 

DIG/JER TIL GENERALFORSAMLING 

TORSDAG DEN 26. AUGUST KL.18.00 

PÅ HOTEL FORTUNEN 

Ved Fortunen 33, 2800 Kgs. Lyngby 

 

 

Kl. 18.00 – 18.10 Velkommen til vores gæstetaler: Niels Goldschmidt og til grundejerforeningens 

medlemmer, v. formand Kasper Christiansen. 

Kl. 18.10 – 19.00 Indlæg om Dyrehavens traditionsrige Hubertus jagt - der altid finder sted første søndag 
i november. 

 

Gæstetaler - uden for den formelle d e l  af  generalforsamlingen – den femdobbelte vinder af Hubertusjagten Niels Goldschmidt.  



 

 

I år glæder vi os over at kunne byde velkommen til cand.merc., virksomhedsleder, underviser, 

femdobbelt hubertusvinder og militarylandsholdsvinder Niels Goldschmidt. 

Udover at Niels har vundet Hubertusjagten i Dyrehaven fem gange, er han blandt de ryttere - eller nok 

snarere den rytter, der har mest viden om jagtridning og den specielle kultur og historie, der ligger bag 

jagterne – og mon ikke han også er god for en røverhistorie fra de mange jagter, der finder sted i vores 

bag-eller forhaver. 

Blandt Niels forfatterskab skal nævnes bogen: Jagtridning. 

Efter en times indlæg og dialog går vi over til den egentlige dagsorden. 

 

Dagsorden 

19.00 – 20.00 

 

1. Valg af dirigent 

2. Årsberetning 

3. Indkomne forslag 
 
Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 12. august 

4. Godkendelse af årsregnskab 
 
Regnskabet kan ses på hjemmesiden under ”Sidste Nyt” inden generalforsamlingen 

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
 

6. Foreningens 100-års jubilæum – beslutning af budget for festen – nedsættelse af festudvalg 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Kasper, Helge og Caroline er på valg. Helge og Caroline modtager ikke genvalg.  

8. Valg af suppleanter 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt  
 

Foreningen byder på øl og vand til generalforsamlingen. 
 

 
EFTER GENERALFORSAMLINGEN ER DER MIDDAG I RESTAURANTEN, I ÅR BYDES DER PÅ: 



 

 

MENU 
 
 

Plankebøf (oksefilet) m. kartofler, sauce og garniture 
 

2 glas vin, øl eller vand 
 

~ 
kaffe/te m. sødt 

 
~ 

 
Deltagelse i middagen koster kr. 150 for voksne og kr. 100 for børn under 10 år 

 
Betaling for middagen skal indbetales samtidigt med tilmeldelsen. 

 
(Foreningen giver vanligt et tilskud til middagen) 

 
~ 
 

Vi håber, så mange som muligt vil deltage og bidrage til at skabe gode naboskaber. 
 
På grund af Coronasituationen må vi i år bede om tilmelding både til generalforsamlingen og til 
middagen på Hotel Fortunen. 
 
Tilmelding inkl. evt. betaling for middagen skal finde sted senest 21. august.  
 
Venlige hilsner Bestyrelsen 
 

Formand: Kasper Christiansen, formanden@gf-fortunen.dk - 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, kasserer@gf-fortunen.dk - Gustav Adolphs Vej 16 - tlf. 45 88 67 90 

Webmaster: Claus Klein-Ipsen claus@klein-ipsen.com - Dyrehavegårdsvej 38 - tlf. 26 30 60 50 

Michael Rosenlev Jensen: michaelrosenloev@gmail.com - Klampenborgvej 104 - tlf. 21 25 52 60 

Suppleant: Louise Ry: Fortunfortvej 2B 

Suppleant: Carsten Vallentin: Dyrehavegaard, Trongårdsvej 12 

 

Se næste side for tilmelding ⟶  



 

 

Udfyld og send nedenstående tilmeldingsblanketter eller send en mail med de samme 
informationer til: kasserer@gf-fortunen.dk  
 
 
 

Tilmelding til både generalforsamling og middag 
 

Navn: _____________________________________________________________________________________________ 
 
Adresse: _________________________________________________________________________________________ 
 
Antal voksne: _______ à kr. 150,00 
 
Antal børn under 10 år: _______ à kr. 100,00 

 
I alt kr. _____________ 

 

Pengene er indbetalt (Sæt kryds): 

____ Konto i den danske bank 4201 – 3176 094 435 

____ MobilePay kode: 46872 

____ Betaling kontant (kun personlig henvendelse) til Kasper Christiansen 

 

Tilmeldingen registreres først, når indbetalingen er modtaget 
 

 

Tilmelding udelukkende til generalforsamlingen 

 

Navn: _____________________________________________________________________________________________ 
 
Adresse: _________________________________________________________________________________________ 
 
Antal voksne: _______  

 

 

 


