Grundejerforeningen
for ”Fortunen”
og Nærmeste Omegn
(Grundlagt 1921)
www.gf-fortunen.dk

Ordinær Generalforsamling
Den 22. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Fortunen.

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Ole Nilsson, Trongårdsvej 29B, som konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig og indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.

2. Årsberetning for året 2011/2012

Formanden oplyste, at foreningens bestyrelse gennem det forløbne år 2011/12 i hovedtræk har
arbejdet med og behandlet følgende emner:
2a. Årets selskabelige arrangementer
Fælles ”skovtur” med nabo grundejerforening.
Også i 2011 blev der gennemført et ”skovtur” arrangement med Fortunvængets Grundejerforening
i form af arrangement i haven hos Annette Hartung (Fortunparken 34), der er formand for vor nabo
grundejerforening. Arrangementet blev afholdt søndag d. 19. juni 2011 og med ca. 40 deltagere.
Grundejerforeningens 90 års fødselsdag.
Søndag d 14. august 2011 blev vor grundejerforenings 90 års fødselsdag fejret i form af et
vellykket arrangement på Bakken med knap 100 deltagere fra foreningen. Der var frokost på
Restaurant Nybo, som ejes af en af vore medlemmer, Kirsten Kjeldsen – Ved Fortunen. Derefter
var der for de interesserede rundvisning på Bakken, og hvor der takket være Frank Andersen,
Trongårdsvej 19, var mulighed for dels at komme ind og se rutchebanen bag facaden, dels gratis
at prøve flere forlystelser på Bakken.
Billeder fra arrangementet på bakken kan ses på hjemmesiden: www.gf-fortunen.dk
Juletræstænding
Tænding af juletræet på hjørnet af Dyrehavegårdsvej og Trongårdsvej fandt sted søndag d. 27.
november 2011 og med deltagelse af ca. 40 deltagere, heraf mange børn. Endnu en gang var der
mange medlemmer af grundejerforeningen, der støttede op om dette traditionsrige arrangement.
Fastelavn – Slå Katten af Tønden
Søndag d. 26. februar 2012 afholdt grundejerforeningen for fjerde gang ”Slå Katten af Tønden”
arrangement og i lighed med de forrige gange blev det afholdt på Trongårdsvej 27B. Der var
omkring 60 deltagere fordelt ligeligt på voksne og børn, hvilket er rekorddeltagelse for dette
arrangement. De mange deltagere kunne ud over et fint vejr også nyde medbragt te & kaffe,
saftevand, kage og fastelavnsboller.
Kommende arrangementer:
10/6 2012: Fælles ”skovtur” arrangement med Fortunvængets Grundejerforening.
2/12 2012: Juletræstænding
2b. Relationer til Lyngby-Taarbæk kommune (LTK)
I årets løb har Bestyrelsen haft en del kontakt til Lyngby-Taarbæk kommune i forbindelse med:
• Plejehjemssagen, Pony udlejningen og Dyrehavegård.

•

Aftale om rensning af rendesten og rendestensbrønde på de private fællesveje: vi har i løbet af
foråret på de fire private fællesveje indsamlet underskrifter, således at vi nu kan indgå aftale
om, at kommunen slamsuger rendestensbrøndene og fejer rendestenene.

2c. Henvendelse til/fra medlemmer og andre
I årets løb har der været henvendelse fra medlemmer omkring regler for opsætning af carport i
forhold til skel/vej, forespørgsel om regler for opsætning af solfangere på tag mv.
2d. Bestyrelsens arbejde i øvrigt
Kontakt til andre grundejerforeninger
Bestyrelsen har i årets løb haft megen kontakt med de øvrige grundejerforeninger i vort område,
bl.a. med henblik på at optræde med fælles holdning over for LTK kommune i Dyrehavegård
problematikken.
Grus depoter
Der blev atter i begyndelsen af vinteren 2011-12 udlagt grus depoter på tre steder (to steder på
Dyrehavegårdsvej og for enden af Fortunfortvej).
Årets bestyrelsesmøder
Der har været afholdt seks bestyrelsesmøder i årets løb:
08-06-11 hos Morten Dresling
20-09-11 hos Poul Erik Simonsen
24-01-12 hos Kristian Koktvedgård
20-02-12 hos Kristian Koktvedgård
10-04-12 hos Helge Tøttrup
03-05-12 hos Morten Dresling
I tilknytning til beretningen blev der stillet følgende spørgsmål:
a) Hvad skete der med det trafikudvalg, som blev nedsat for nogle år siden?
Svar: Udvalget kom aldrig rigtig i gang og p.t. har bestyrelsen valgt at afvente, hvad der
sker omkring Pony udledningen, idet der er præsenteret forslag om at lukke vejen for
enden af ”Ved Fortunen” (ved Pony udledningen) for at reducere trafikken på Ved Fortunen
og Trongårdsvej.
b) Hvornår begynder DONG at nedgrave el-ledningerne?
Svar: LTK har oplyst, at nedgravningen vil ske i 2013.
c) Hvorfor har man ikke fået information om den igangværende renovering af vand rørene?
Svar: Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S havde i foråret inviteret til orienteringsmøde på Hotel
Fortunen. Her blev der givet en grundig orientering om det forestående arbejde. Noget
tyder dog på, at kun de husstande ud for hvilke, at der vil blive gravet, var inviteret til
orienteringsmødet.

3. Indkomne forslag

Formanden oplyste, at der var indkommet to forslag.
a) Birte Bang, Ved Fortunen 29, havde stillet forslag om, at der på generalforsamlingen blev givet
en orientering om udviklingen omkring Pony Udlejningen.
Formanden kunne oplyse, at eftersom dette punkt var blevet behandlet på mødet med
Borgmesteren umiddelbart før generalforsamlingen, var dette punkt allerede behandlet.
b) Jakob Knudsen, Trongårdsvej 41, havde henvendt sig med forslag om at kontakte DONG og
LTK i forbindelse med, at DONG skal nedgrave el-ledningerne, for at drøfte muligheden for ved
den lejlighed at få fornyet vort fortov. Flere af fliserne er i en meget dårlig forfatning.
Formanden tilkendegav, at Bestyrelsen vil kontakte DONG & LTK om sagen.

4. Godkendelse af årsregnskabet

Revideret regnskab blev omdelt på mødet og kan i øvrigt ses på www.gf-fortunen.dk
Regnskabet, der viser et underskud på ca. kr. 6.540, blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentet fra hidtidige 125 kr/år til 150 kr/år. Dette blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kristian Koktvedgaard var på valg. Kristian modtog genvalg og blev valgt.
Steen Wenske Pedersen blev genvalgt som 1. suppleant og Pia Trust blev genvalgt som 2.
suppleant til Bestyrelsen
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand:
Poul Erik Simonsen, Trongårdsvej 27 B – tfl. 2320 7440
Næstformand:
Morten Dresling, Hjortekærsvej 15A – tlf. 4593 8099
Kasserer:
Kristian Koktvedgaard, Trongårdsvej 31B – tlf. 3963 5983
Sekretær:
Anders Ravn, Ved Fortunen 25A – tlf. 4588 8248
Bestyrelsesmedlem: Helge Tøttrup, Ved Fortunen 20 – tlf. 4588 2510
1. Suppleant:
Steen Wenske Pedersen, Trongårdsvej 13A – tlf. 4588 0601
2. Suppleant:
Pia Trust, Dyrehavegårdsvej 52 – tlf. 3079 5441

7. Valg af revisor

Revisor Peter Møller, Dyrehavegårdsvej 10, modtog genvalg.

8. Eventuelt
E-mail kommunikation til medlemmerne fremover.
Formanden oplyste, at kommunikation fremover tilstræbes at tilgå foreningens medlemmer via email. Alle opfordres derfor til at oplyse e-mailadresse til bestyrelsen.
De husstande, som ikke har en e-mail adresse, vil stadig få omdelt skriftlig information.
Parkeringsproblemer
Mogens Jørgensen, Ved Fortunen 30, påpegede et stigende problem med ulovligt parkerede biler
og anbefalede borgmesteren at sende flere P-vagter til området.
Generalforsamlingen blev herefter hævet. Dirigenten takkede for god ro og orden.
Ved generalforsamlingen var der 65 deltagere, og 55 deltog i den efterfølgende middag, hvilket for
begge dele er det højeste deltagerantal, vi har set i mange år.
Bestyrelsen siger tak til medlemmerne for opbakningen.

