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Kære medlemmer 

 

På sidste generalforsamling blev en del af bestyrelsen udskiftet, men kontinuiteten er forblevet in-

takt, og vi er kommet godt i gang med arbejdet. Bestyrelsen blev i henhold til vedtægterne konstitu-

eret på første bestyrelsesmøde og posterne blev fordelt på følgende måde:  

 

Formand: Steen Wenske Pedersen 

Næstformand: Helge Tøttrup 

Kasserer: Caroline Alfthan 

Bestyrelsesmedlem: Louise Ry 

Sekretær: Anders Ravn 

Suppleant: Tine Brockhus 

Suppleant: Pia Trust 

 

Indledningsvis vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at byde nye medlemmer velkommen i 

foreningen.  

 

I øvrigt har bestyrelsen haft fokus på følgende emner: 

 

Dyrehavegårds jorde 

Kommunen med borgmesteren i spidsen har inviteret til en række møder, hvor vi har haft mulighed 

for at drøfte konsekvenserne af udviklingen af Dyrehavegårds jorde (og Lyngby generelt). Møderne 

har været fokuserede på trafik og fremtidig anvendelse af jorderne. På møderne har bestyrelsen v. 

Steen og Louise deltaget sammen med de andre grundejerforeninger i området (Hvidegårdsparken, 

Trongårdsparken, Fortunvænget og Hjortekær).  

 

På trafikområdet er det lykkedes at opnå nogenlunde fælles fodslag i forhold til de andre foreninger, 

og vi har i fællesskab argumenteret for, at den øgende trafik skal afvikles via motorvejen og Lund-

toftevej samt broerne ved Rævehøjvej og Klampenborgvej. Der ser ud til at være politisk opbakning 

til dette, og vi må derfor forvente, at den øgede trafik vil ramme os i kontrolleret omfang. Den ende-

lige trafikløsning er imidlertid ikke vedtaget, og bestyrelsen følger situationen nøje. 

 

Den fremtidige anvendelse af Dyrehavegårds jorde har endnu ikke været drøftet i detaljer, men der 

er fokus på, hvordan det rent formelt/juridisk kan sikres, at området forbliver grønt, og på hvordan 

området i fremtiden skal anvendes. Også i denne sammenhæng er der mange bolde i luften og be-

styrelsen følger situation tæt.  

 

Generelt er det bestyrelsens opfattelse at borgmester, viceborgmester og politikerne samt forvaltnin-

gen er opmærksomme på problemstillingerne og arbejder nogenlunde loyalt på at minimere generne 

mest muligt.  
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Indbydelse fra Gymnasiecampus Lyngby 

Vi har modtaget følgende indbydelse fra Ivar Løkke Ørnby, der er rektor for Gymnasiecampus 

Lyngby:   

”Den 30. september havde Gymnasiecampus Lyngby, Kbh. Nord, officiel indvielse med deltagelse 

af bl.a. borgmesteren. Indvielsen var om eftermiddagen, hvor de fleste er på arbejde, så derfor vil vi 

gerne tilbyde de lokale borgere en rundvisning i vores bygning på Hjortehøjsvej nr. 1 den 24. no-

vember kl 17-18. Ved samme lejlighed vil vi fortælle om de muligheder ejerforeningerne og naboer 

har for at anvende vores bygning til møder mv. (Hjortehøjsvej er en ny sidevej til Hjortekærsvej 

lige nord for vandtårnet (ved hestefolden)).”  

Der er ingen krav om tilmelding, men det er vel god stil at melde tilbage, hvor mange vi kommer. 

Bestyrelsen vil derfor bede interesserede sende en mail til Steen@wenske.dk inden den 20., således 

at vi kan give et ca. antal på deltagere fra vores forening.  

Rendesten og afstribning på Trongårdsvej 

Der er kommet en del spørgsmål vedr. de efterhånden meget lave rendesten/kantsten på Trongårds-

vej og konsekvenserne af den nye afstribning – især i forhold parkeringsmulighederne (og bøder). 

Bestyrelsen har sendt spørgsmålene videre til forvaltningen og afventer svar.  

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen vil blive afholdt på hotel Fortunen den 10. maj 2016. Indkaldelse følger. 

 

Hjemmeside, facebook og mails 

Vi har en særdeles flot hjemmeside, som Tillike har designet og vedligeholdt igennem mange år. På 

grund af den teknologiske udvikling er vi imidlertid nødt til at lave nogle ændringer, og i den for-

bindelse overvejer vi, hvordan kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne og mellem 

medlemmerne indbyrdes kan optimeres. Vores drøftelser er ikke afsluttede, men en ny hjemmeside, 

facebook og en fælles mailadresse indgår i vores overvejelser.  

 

Grus depot & snerydning 
Grundejerforeningen vil kun udlægge grus, såfremt vi skønner, at der er behov for det, og vi vil kun 

udlægge på hjørnet af Dyrehavegårdsvej og Trongårdsvej. 

 

Vi minder om, at det påhviler den enkelte husstand at sørge for snerydning og grusning/saltning af 

fortov ud for egen grund. 

 

Som led i den aftale vi har med kommunen om at foretage oprensning af rendestensbrønde og ren-

destensfejning, vil kommunen også kommende vinter, som en del af vinterserviceaftalen, foretage 

snerydning samt saltning af vore veje. 

 

Juletræstænding 

Traditionen tro vil vi også i år markere den årlige tænding af juletræet med gløgg, varm kakao og 

æbleskiver. Tid og sted er: søndag d. 29. november 2015 kl. 16.30 på hjørnet af Dyrehavegårdsvej, 

Ved Fortunen og Trongårdsvej. Tilmelding kan ske via mail til Anders Ravn info@globemedi-

cal.dk. Angiv hvor mange børn og voksne I ca. regner med at deltage med. Det koster 25 kr. pr. per-

son. 

 

Fastelavn 
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I begyndelsen af 2015 vil Grundejerforeningen gennemføre et ”Slå katten af tønden” arrangement. 

Vi vender senere tilbage med indbydelse til arrangementet. 

    

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

 

 


