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REFERAT AF 
DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

I GRUNDEJERFORENINGEN ”FORTET” 
TIRSDAG DEN 24-10-2006 KL. 19.30 I LYNGBY KULTURHUS 

 
Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de fremmødte 20 personer, repræsenterende 
16 parceller. 
 
 
1. Valg af ordstyrer 

 
Bestyrelsen foreslog Thomas Junggreen, nr. 6, som ordstyrer, hvilket blev støttet. Thomas 
takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

 
 
2. Valg af stemmetællere 
 

Kamma Toustrup, nr. 15 og Jørgen Holsøe, nr. 8A, blev valgt. 
 
 
3. Formandens beretning 
 

Formand John Lansner, nr. 32, gjorde på humoristisk form rede for årets gang i bestyrelsen og 
opsummerede fra årets aktiviteter i foreningen. Formandsberetningen er vedlagt. 
Der var en særlig tak til festudvalget: Nina Rolin, Sidse Buch, Jeppe Sigfusson og Søren 
Boelsmand. 
 
Der var følgende spørgsmål til beretningen: 
 
Sp.: Hvad er der kommet ud af vejsynet? Har bestyrelsen modtaget et resultat fra kommunen? 
Sv.: Det har bestyrelsen ikke, som derfor blev opfordret til at kontakte kommunen desangå-
ende. 
 
Sp.: Er er noget nyt vedr. asfaltering? 
Sv.: Nej, intet nyt. 
 
Sp.: Hvad skal der gøres for at få indflydelse på et kommende renoveringsprojekt og dets 
håndtering af beplantningen på toppen af fortet? 
Sv.: I første omgang påtager Mogens Bendix Hansen og Jørgen Holsøe sig at indsamle 
informationer til bestyrelsen. Øvrige med interesse i at deltage i dette arbejde er meget 
velkomne til at henvende sig til én fra arbejdsgruppen. Formanden overvejer ligeledes sin 
deltagelse. 
 
 

4. Godkendelse af regnskab 
 

Kasserer Søren Boelsmand gennemgik det omdelte regnskab og gjorde opmærksom på, at 
revision af regnskabet udestår. Der var diskussion om bogføringen af de for sent indbetalte 
kontingenter for 2006. Der er dog fuld tillid til at revisionen vil tilsikre, at dette er blevet gjort 
korrekt. Med dette forbehold og for at regnskabet bliver behørigt underskrevet af kasserer og 
revisor, blev regnskabet godkendt. 
Regnskabet bliver lagt på hjemmesiden www.glaciset.dk sammen med referatet. 
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Under gennemgangen var der en stor tak til John Lansner, der som primus motor for 
fastelavnsarrangementet dels havde sørget for fornyelse i serveringen, dels selv havde dækket 
det lille underskud, så regnskabet ikke var belastet med denne udgift.  
 
 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt årskontingent 
 

Kassereren gennemgik det omdelte budgetforslag, samt forslag om uændret årskontingent på 
100 kr. pr. parcel. 
Begge dele blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

6. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen 
 

Søren Boelsmand, nr. 35, og Niels Dam, nr. 44A, blev valgt med kraftig akklamation. Der var 
hverken før mødet eller under mødet fundet flere kandidater. 
 
DER SKAL DERFOR LYDE EN KRAFTIG OPFORDRING TIL ALLE OM AT 
OVERVEJE AT MELDE SIG TIL BESTYRELSEN.  
 
 

7. Valg af 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant 
 

Revisor Erling Nielsen, nr. 23, og revisorsuppleant Thorkild Toustrup, nr. 6, blev begge 
genvalgt med akklamation. 
Der var ingen kandidater til bestyrelsessuppleanter. 
 
DER SKAL DERFOR LYDE EN KRAFTIG OPFORDRING TIL ALLE OM AT 
OVERVEJE AT MELDE SIG TIL BESTYRELSEN SOM SUPPLEANTER. 
 
 

8. Behandling af indkomne forslag 
 

Forslag 1: Konsekvensrettelse af vedtægterne 
I paragraf 2 i foreningens vedtægter foreslås ordene ’under Københavns Amt’ slettet, da amtet 
snart nedlægges. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Forslag 2: Snerydning på Glacisets kørebane 
Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at forbedre snerydningen på Glacisets kørebane. 
Snerydningen bør foretages ved kraftige snefald, dvs. snefald der giver en snetykkelse på mere 
end 8 til 10 cm. Efter snerydning skal der gruses i fornødent omfang. 
 
Under den efterfølgende debat var der enighed om, at snerydningen den seneste vinter ikke 
havde været tilstrækkeligt hyppig (der blev ikke ryddet en eneste gang). Forslaget blev 
omformuleret til:  
Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at forbedre snerydningen på Glacisets kørebane. 
Snerydningen bør foretages ved kraftige snefald efter bestyrelsens skøn. Efter snerydning skal 
der gruses i fornødent omfang. 
 
Det ændrede forslag blev vedtaget. 
 
Forslag 3: Snerydning på Glacisets fortove 
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Generalforsamlingen henstiller til alle beboere på Glaciset, at deres fortov ryddes for sne, 
inden den bliver til is, og at der gruses i fornødent omfang. 
 
Forslaget blev vedtaget.  
 
Forslag 4: Ingen parkering på fortove 
Generalforsamlingen henstiller til alle beboere på Glaciset, at der ikke parkeres på fortove. 
Det gælder både biler og trailere. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
 

9. Eventuelt 
 

Det blev drøftet om der skulle formuleres en henstillen til Glacisets beboere om at parkere 
biler og trailere på egen grund. 
 
Mogens Bendix Hansen har efter henvendelse til kommunen modtaget nøgle til porten til 
fortet og el-skabet, så man kan tænde lyset i fortet, og hæfter således personligt for den. 
Nøglen kan lånes til dem, som har en saglig begrundelse for at komme ind og for at kunne 
tænde lyset. Man kan ringe til Mogens på 45 88 19 12, eller på bendix@get2net.dk dagen før 
man skal bruge nøglen. Fortet er kommunens ejendom, og det skal her tilføjes, at fortets 
kassematter ikke er en legeplads for hverken børn eller voksne eller for rundvisning af ikke 
autoriserede rundvisere. Der er en betydelig risiko for nedstyrtning og fald. Hvorvidt der er 
nogen forsikringsdækning mod personskade er yderst tvivlsomt i en aflåst kommunal ejendom 
(ruin). Det skal tilføjes, at muren mellem grundejerforeningens lokaler og selve fortets øvrige 
kassematter er revet ned. Nøglen til foreningens lokaler i østenden af fortet giver dermed nu 
adgang til resten af fortet. 
 
Alle som endnu ikke har meddelt deres e-mail adresse til bestyrelsen og webmaster, bedes 
gøre dette ved førstkommende lejlighed for at lette arbejdet med at distribuere information og 
invitationer. 
 

 
Mødet slut kl. 21.25, hvorefter Kirsten & Mogens Bendix Hansen, samt John Lansner bød 
velbekomme til et meget lækkert og velanrettet ost- og pølsebord. 
 
 
Således opfattet og refereret, 
Niels Dam 
26-10-2006 
 
 
Gennemlæst og godkendt, 
Thomas Junggreen  John Lansner 
27-10-2006   28-10-2006 


