
Ordinær Generalforsamling 
D. 28.maj 2009 på Hotel Fortunen. 
 
 
1. Valg af dirigent 
Til dirigent valgtes Tina Quistgaard, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og 
indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. 
 
2. Årsberetning for året 2008/2009 
Foreningens bestyrelse har gennem det forløbne år 2008/09 i hovedtræk arbejdet med og behandlet 
følgende emner: 
 
Formanden lagde ud med at henvise til §2:  
-det er bestyrelsens opgave at varetage medlemmernes interesser. Når bestyrelsen finder anledning 
dertil, kan der afholdes selskabelige sammenkomster og foredrag. 
 
Årets selskabelige arrangementer 
Sommerfest – aflyst 
Vi måtte desværre aflyse den planlagte sommerfest d. 23. august 2008 pga. manglende tilmeldinger. 
Vi planlagde sommerfesten i samarbejde med Fortunvængets Grundejerforening, men selv blandt to 
grundejerforeningers medlemmer var der ikke et tilstrækkeligt antal tilmeldte til, at det økonomisk 
var muligt at gennemføre festen. 
 
Juletræstænding 
Tænding af juletræet på hjørnet af Dyrehavegårdsvej og Trongårdsvej fandt sted søndag d. 30. 
november 2008, altid 1 søndag i advent, med deltagelse af ca. 70 deltagere, heraf mange børn. Det 
er glædeligt at se så mange medlemmer af grundejerforeningen, der støtter op om dette traditions-
rige arrangement. 
 
Fastelavn – Slå Katten af Tønden 
Som noget nyt inviterede Grundejerforeningen til ”Slå Katten af Tønden” arrangement på 
Trongårdsvej 22 og 27B søndag d. 22. februar 2009. Med omkring 60 deltagere, børn som voksne, 
blev det et meget vellykket arrangement, som der kom mange opfordringer til at indføre som en fast 
årlig aktivitet arrangeret af Grundejerforeningen. 
 
Fælles Skovtur: 
Søndag d. 17. maj kl. 14.00 var der inviteret til fælles ”skovtur” for beboerne i Fortunvængets 
Grundejerforening og Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn. Der var i alt ca. 30 
deltagere til arrangementet. 
 
 
Relationer til Lyngby-Taarbæk kommune (LTK)  
Vejsyn: Blev afholdt d. 22. april 2009. Resultatet af vejsynes bekendtgøres i juni. 
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Henvendelse til/fra medlemmer og andre 
Byggesager. 
Et medlem har kontaktet bestyrelsen ang. en byggesag på Gustav Adolphsvej. Bevæggrunden var, 
at der på nabogrunden var ansøgt om opførelse af et hus, hvis højde mv. afveg markant fra de 
øvrige huse på vejen. Bestyrelsen sendte på den baggrund en skrivelse til Lyngby & Taarbæk 
kommune, hvori bestyrelsen generelt anførte at bebyggelses procenten i området som udgangspunkt 
bør holdes på 25 henset til nærheden til skoven, ligesom bestyrelsen fandt, at der ved behandlingen 
bør skeles til den omkringliggende bebyggelseskarakter, f.eks. højder, mens bestyrelsen ikke fandt 
behov for tilsvarende restriktiv praksis i valget af byggematerialer, idet der her er tale om stor 
variation allerede i dag. Bestyrelsen har ikke i henvendelsen taget konkret stilling til det foreslåede 
projekt, men holdt henvendelsen i generelle termer. Kommunen har noteret sig bestyrelsens 
henvendelse og har i den konkrete sag valgt at dispensere fra bebyggelsesprocenten, men ikke 
højden.  
 
Der blev givet ros til bestyrelsens arbejde i denne sag. 
 
Ren By 2009. 
Bestyrelsen har også i år modtaget brev, af 25.4.09, fra C.O. Kjeldsen. I brevet orienteres om, at en 
kreds af beboere på 12 voksne og 5 børn havde tilmeldt sig Ren By 2009, og at gruppen havde 
allieret sig med ”Fortunfortes Venner”, således at oprydning omfattede både Fredsskoven 
beliggende i trekanten Dyrehavegårdsvej/Trongårdsvej samt Fortunfortet. Det nævnes i brevet, at 
der ved oprydningen blev konstateret, at den samlede affaldsmængde var større i forhold til året før. 
Det er stadig henlagt flasker, bygningsaffald, cementbrokker, papir, plastic samt hundeposer. 
Majoriteten af affaldet blev fundet ved Fortet. I brevet påpeges det uheldige i at gøre de to områder 
til affaldsplads, og der opfordres til, at vi alle hjælper til at holde disse to smukke partier fri for 
affald. 
Bestyrelsen giver hermed opfordringen videre. Vi bør værne om Fredsskoven og området ved 
Fortet og ikke henlægge affald o. lign. 
 
Vintergrusning 
Bestyrelsen har modtaget brev fra Jakob Knudsen, Trongårdsvej 41, angående de udlagte grus 
depoter. Jakob Knudsen oplyser, at der atter i år ikke er hentet nævneværdigt mange kilo grus fra 
depotet på hjørnet af Hjortekærsvej og Trongårdsvej. Jakob Knudsen har atter i år skullet bortskaffe 
den resterende del af gruset, som over vinteren har været en invitation til hundeejere at lade hunden 
besørge i bunken, ligesom der er smidt affald i bunken. Jakob Knudsen opfordrer til en afskaffelse 
af ordningen med grus depoter begrundet i den begrænsede brug af bunkerne, alternativt at der 
skæres ned i mængden af grus, der indkøbes. 
Der var en lang debat om relevansen, mængden, pris og evt. samarbejde med nabo grundejerfore-
ningen. Konklusionen blev, at udlægning af grus fortsætter, men med færre udlægssteder og mindre 
mængde. 
 
Bestyrelsens arbejde i øvrigt 
Kontakt til øvrige grundejerforeninger 
Der har været kontakt til de øvrige grundejerforeninger i området ang. trafikforholdende omkring 
Hjortekærsvejs udmunding i Klampenborgvej og støjgener fra de større veje i området, Dyrehave-
gårds jorder, kabellægning mv.  
 
 



Nedsat arbejdsgruppe vedr. ”anvendelsen af Dyrehavegårds marker” 
Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at holde sig orienteret om, hvilke 
planer der måtte blive foreslået for anvendelsen af Dyrehavegårds marker. Arbejdsgruppen har haft 
kontakt til de øvrige grundejerforeninger i området med henblik på at kunne optræde samlet over 
for de parter (kommunalbestyrelsen m.v.), som det er ønskeligt/nødvendigt at have kontakt til i 
sagen.  
Baggrunden for arbejdsgruppens etablering var forslaget om at etablere et fodboldstadion på dele af 
Dyrehavegårds marker. 
 
Årets bestyrelsesmøder 
12-06-07 hos Anders Ravn 
13-10-08 hos Mogens Jørgensen 
28-01-09 hos Poul Erik Simonsen 
23-04-09 hos Søren Gundorph 
 
 
3. Indkomne forslag 
Der var indkommet et forslag ang. udlægning af grus depoter – jfr. ovenfor under punktet 
”Henvendelse til/fra medlemmer og andre”. 
 
4. Godkendelse af årsregnskab 
Regnskabet var udsendt på forhånd. Revideret og signeret regnskab forelå på generalforsamlingen. 
Der har det forgangne år været tab på aktieinvesteringerne.  
Der har været udgifter til driften af foreningens hjemmeside www.gf-fortunen.dk.  
Vi har fået endnu en sponsor til hjemmesiden, med link.  
Vor webmaster Tillike Jørgensen har tilbudt at fortsætte som webmaster uden beregning, hvilket 
blev hilst meget velkomment.. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 125 kr., hvilket blev godkendt. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Poul Erik Simonsen, Anders Ravn samt Søren Gundorph er på valg. Alle modtog genvalg. 
Som nyt medlem blev Morten Dresling, Hjortekærsvej 15A, valgt. Morten kunne desværre ikke 
være til stede ved generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen består herefter af: 
Formand Poul Erik Simonsen 
Næstformand Mogens Jørgensen 
Kasserer Kristian Koktvedgaard 
Sekretær Anders Ravn 
Medlem Morten Dresling 
Suppleant Søren Gundorph 
 
Bestyrelsen blev konstitueret ved førstkommende møde d. 24/6 2009. Konstitueringen er tilføjet 
ovenfor. 
 



Valg af revisor 
Revisor Peter Møller, Dyrehavegårdsvej 10, modtog genvalg og blev genvalgt. 
 
7. Eventuelt 
 
Rideskolen. 
Tillike Jørgensen orienterede om renovering af denne. Renoveringen forventes at starte henover 
sommeren. Der mangler ideer samt finansiering, så alle opfordres til at tage del heri!  
Rideskolen er Skovens ”ejendom” og har for så vidt intet med grundejerforeningen at gøre. 
 
Fortunfortet. 
Steen Wenske Pedersen orienterede om Fortunfortets venner, et klenodie fra fortiden. Han 
opfordrede til at støtte denne forening. Brochurer og girokort blev omdelt. Der er link til foreningen 
fra grundejerforeningens hjemmeside 
 
GF forsikring. 
Peter Jall, GF forsikring, orienterede på mødet om GFs aktiviteter.  
GF forsikring er ny sponsor på vor hjemmeside. 
 
Trafik. 
Poul Erik Simonsen oplyste, at der på sidste generalforsamling blev nedsat en arbejdsgruppe, som 
skulle se på muligheder for forbedring af trafikreguleringen i området. Gruppen bestod af Tina 
Quistgaard, Trongårdsvej 21, Henrik Larson, Ved Fortunen 15 og Jørgen Kelkjær, Ved Fortunen. 
Gruppen har dog ikke haft møde i løbet af året.  
Henrik Larson såvel som Tina Quistgaard vil gerne fortsætte i gruppen. Jørgen Kelkjær er ikke med 
i arbejdsgruppen mere, da han er fraflyttet område. 
Søren Gundorph spurgte, om der var et behov for dette udvalg? Tillike konstaterede, at biler 
parkeret på vejene virker som en hastighedsdæmpende foranstaltning, Tina Quistgaard fandt fortsat 
et behov for udvalget, Henrik Larsons kone så også gerne at udvalget fortsætte. Konklusionen blev, 
at udvalget fortsætter og vil fremkomme med forslag til bestyrelsen om trafikregulering Ved 
Fortunen. 
Peter Jall, GF forsikring, oplyste, at der findes en GF sikkerhedspris, der kan ansøges om ved sær-
lige trafiksikkerhedsforanstaltninger. 
 
Fortov/hæk: 
Tillike Jørgensen efterlyste en bedre fortovs og hæk vedligeholdelse. Det er grundejerens pligt at 
vedligeholde hæk og fortov på private fællesveje, på andre veje er grundejeren kun ansvarlig for 
hækken.  
 
Generalforsamlingen blev herefter hævet, og dirigenten takkede for god ro og orden.  
Ved generalforsamlingen var der ca. 40 deltagere tilstede, inklusive bestyrelsen. 


