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

Ordinær generalforsamling
den 18. maj 2015 kl 17.00 på Hotel Fortunen

1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Mogens Jørgensen, Ved Fortunen 22, som konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig og indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.
2. Årsberetning for året 2014/2015
Foreningens bestyrelse har gennem det forløbne år 2014/15 i hovedtræk arbejdet
med og behandlet følgende emner:
2a. Årets selskabelige arrangementer
”Skovtur” med nabo grundejerforening.
Også i 2014 blev der gennemført et ”skovtur” arrangement med Fortunvængets
Grundejerforening. Arrangementet, der havde ca. 45 deltagere, voksne som børn,
blev afholdt søndag d. 15. juni 2014 og også denne gang i haven hos Annette Hartung
(Fortunparken 14), der er formand for vor nabo-grundejerforening. Arrangementet
fandt sted samme dag, hvor der også var ”Dyrehavegaard dag”.
”Dyrehavegårddag”
Søndag d. 15. juni 2014 blev der gennemført et flot arrangement på Dyrehavegaard,
planlagt og gennemført af forpagter Carsten Valentin i samarbejde med bl.a. nogle af
de hesteklubber, der er på Dyrehavegaard.
Programmet indeholdt bl.a. orientering om islandske heste, demonstration af hvordan
en ”hestevisker” kan få en uregerlig hest til i sidste end at lystre, demonstration af
heste polo spillet og meget mere.
Juletræstænding
Tænding af juletræet på hjørnet af Dyrehavegårdsvej og Trongårdsvej fandt sted
søndag d. 30. november 2014 og med deltagelse af ca. 60 personer, heraf mange
børn. Også denne gang samarbejdede vi med Dyrehavegård om efterfølgende
udskænkning af gløgg og æbleskiver på Dyrehavegård. Dette sket i laden på
Dyrehavegård, hvor der samtidigt blev afholdt ”julemarked”. Der har været mange
positive tilbagemeldinger efter arrangementet.
Det skal bemærkes, at der forud for juletræstændingen var blevet investeret i et nyt
juletræ til erstatning for det gamle, som ikke havde det for godt.
Fastelavn – Slå Katten af Tønden
Grundejerforeningen afholdt d. 15. februar 2015 for syvende gang ”Slå Katten af
Tønden”-arrangement. Ligesom forrige i de to foregående år blev arrangementet
afholdt på Dyrehavegård. Der var ca. 60 deltagere, børn som voksne, som ud over

kåring af kattekonge og -dronning også kunne nyde medbragt te & kaffe, saftevand,
kage og fastelavnsboller.
På nuværende tidspunkt er følgende arrangementer planlagt for 2015:
 Fortunens Loppemarked, lørdag d. 23.5.2015 kl. 11-15 (Hjørnet af Ved
Fortunen & Klampenborgvej, kontaktperson er Enzia Wind, Ved Fortunen 11,
tlf.: 4587 5632).
 Juletræstænding, søndag d. 29.11.2015.
2b. Relationer til Lyngby-Taarbæk kommune (LTK)
Deltagelse i høring om trafikken i vort område:
I løbet af efteråret 2014 repræsenterede to repræsentanter fra Bestyrelsen foreningen
ved to møder ang. trafik situationen i vort område, som forvaltningen havde inviteret
til. Ved de to møder deltog også repræsentanter fra de fire andre grundejerforeninger
i vort område.
Forvaltningen havde bedt konsulentfirmaet VIA TRAFIK om at registrere trafik
mængden på vore veje, udarbejde en fremskrivning af trafikmængden set i lyset af
den forventede trafikudvikling samt fremkomme med forslag til at løse evt. forventede
trafikale udfordringer.
Anvendelse af Dyrehavegårds marker:
Som bekendt blev det af Kommunalbestyrelsen vedtagne forslag om bebyggelse på og
anvendelse af Dyrehavegårds marker sendt til høring hos beboerne i vort område,
ligesom forvaltningen også inviterede til borgermøde den 8. dec. 2014 på
Trongårdsskolen om emnet.
Flere af beboerne i vort område fremsendte indsigelser til forslaget.
Også bestyrelsen fremsendte forvaltningen et skrift med vore indsigelser efter
forudgående at have udsendt vort forslag til medlemmerne til kommentering.
Vi har generelt i det seneste aktivitets år haft meget arbejde omkring ”Dyrehavegårds
marker” i form af korrespondance med forvaltningen, kommunikation med
bestyrelserne i de øvrige fire grundejerforeninger i vort område m.h.p. at koordinere
respons til forvaltningen/Kommunalbestyrelsen, kommunikation til vore medlemmer
mv.
2c. Henvendelse til/fra medlemmer og andre
Henvendelse til/fra medlemmerne har i det seneste års tid overvejende været
omkring emnet: ”Dyrehavegårds marker” – jfr. hvad der er nævnt ovenfor.
Årets bestyrelsesmøder
Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder i årets løb.
3. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag i årets løb fra medlemmerne.
Det skal bemærkes, at der på baggrund af modtaget forslag til forrige general
forsamling om at reducere hastigheden for bilerne på vore veje blev nedsat en

arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med forslag til en helhedsplan for alle private
fællesveje i grundejerforeningens område.
Der har været afholdt et par møder i arbejdsgruppen, men det må konstateres, at
arbejdsgruppen endnu ikke er fremkommet med noget forslag.
4. Godkendelse af årsregnskabet
Årsregnskabet godkendes enstemmigt
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr/år, hvilket blev godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Poul Erik Simonsen og Kristian Koktvedgaard ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Helge Tøttrup, Steen Wenske Pedersen og Anders Ravn er på valg. Alle modtager
genvalg.
Følgende blev nyvalgt til bestyrelsen: Louise Ry, Fortunfortvej 2B og Caroline Alfthan,
Gustav Adolphsvej 16.
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Best.medlem

1. Suppleant:

2. Suppleant:

Steen Wenske Pedersen
Trongårdsvej 13, (e-mail: steen@wenske.dk )
Tlf.: 40212294
Helge Tøttrup
Ved Fortunen 20 (e-mail: villa_fortuna@hotmail.com )
Tlf.: 20214404
Caroline Alfthan
Gustav Adolphsvej 16
(e-mail:caroline.alfthan@hotmail.com)
Tlf.: 45886790
Anders Ravn
Ved Fortunen 25A (e-mail: info@globemedical.dk )
Tlf.: 40 81 53 30
Louise Ry
Fortunfortvej 2B (e-mail: ry@proposition.dk)
Tlf.: 40413502
Pia Trust
Dyrehavegårdsvej 52, (e-mail: piatrust@hotmail.com )
Tlf.: 30795441
Tine Brockhuus
Trongårdsvej 33, (e-mail: tine@brockhuus.dk )
Tlf.: 29433943

7. Valg af revisor
Peter Møller, Dyrehavegårdsvej10, blev genvalgt som revisor.

8. Eventuelt
Introduktion af nye tilflyttere.
På opfordring af Henrik Larsson, Ved Fortunen 16, gav alle nye tilflyttere til vort
område, og som var til stede på generalforsamlingen, en kort introduktion af sig selv.
Formanden takkede for deres information og ønskede dem tillykke med tilflytningen.
Muligheder for at gå tur med hund på Dyrehavegårds marker.
Carsten Valentin oplyste, at der havde været uheldige episode med hunde på
Dyrehavegårds marker (gøet af heste med ryttere, skambidt andre dyr). Derfor er det
nødvendigt at stramme reglerne for færden på Dyrehavegårds marker med hunde:
- Man bedes alene anvende de dertil anlagte stier (dvs. ikke gå på græsarealet)
- Hunde skal holdes i snor
Sct. Hans aften på Dyrehavegård.
Carsten Valentin oplyste, at der atter i år vil være Sct. Hans bål ved Dyrehavegård.
Alle er velkomne og opfordres til at tage ”noget med til grillen”.
Fyrværkeri afskydning.
Ethel Mirjam Gelfer-Jørgensen, Trongårdsvej 25A, spurgte, om der er restriktioner
mht. fyrværkeri afskydning. Det blev oplyst, at reglerne er, at fyrværkeri afskydning
skal ske i mindst 100 meters afstand fra stråtækte huse.
Det blev aftalt, at Grundejerforeningen sidst på året vil udsende en påmindelse herom
til medlemmerne. Endvidere vil bestyrelsen anbefale vor nabogrundejerforening
(Fortunvængets grundejerforening) om at gøre tilsvarende.
Forslag til foredrag.
Der blev stillet forslag om, at Grundejerforeningens bestyrelse prøver at arrangere
følgende foredrag det kommende aktivitets år:
- Foredrag af Skovridderen om Dyrehaven mv. (forslag fra Birte Bang)
- Byggekulturforeningen (forslag fra Gelfer-Jørgensen)
- Arkæologklubben: foredrag om gamle dage (forslag fra Åge Schiødt)
Opfordring til at komme med bidrag til grundejerforeningens hjemmeside.
Åge Schiødt sagde, at der tidligere var blevet opfordret til, at der blev indsendt
indlæg, som beskriver udviklingen i vort område. Han havde taget opfordringen op,
men havde endnu ikke set sit bidrag på hjemmesiden. Bestyrelsen bekræftede at
have modtaget indlægget og vil sørge for, at det snarest up-loades på hjemmesiden.
Trafikudvalg.
Formanden oplyste, at der på sidste generalforsamling blev nedsat et trafikudvalg,
som skulle komme med forslag til, hvordan vi kan få biltrafikken reduceret og/eller til
at køre langsommere i vort område. Som tidligere nævnt er gruppen ikke
fremkommet med noget forslag.
Efter en del debat blev det konkluderet, at trafiksituationen bør koordineres med de
øvrige grundejerforeninger i vort område, og at der først kan tages fat på den opgave,
når det bliver kendt hvilken bebyggelse, der vil komme til at ske på Dyrehavegårds
marker.
--- o ---

Som afslutning på generalforsamlingen blev der sunget sangen ”Fortunens Dejlighed”,
som er skrevet af Birte Bang i 1996 i.f.m. vor grundejerforenings 75 års jubilæum.
Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke for det flotte fremmøde og
takke dirigenten for sikkert og veludført hverv. Endelig afsluttede formanden med at
sige tak for 8 gode år som formand.

