
 
GF Glaciset, ref 2007-10-31.doc  Side 1 (3) 

REFERAT AF 
DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

I GRUNDEJERFORENINGEN ”FORTET” 
ONSDAG DEN 31-10-2007 KL. 20.00 I LYNGBY KULTURHUS 

 
 
Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de fremmødte 19 personer, repræsenterende 
14 parceller (nr. 4, 8A, 15, 29, 32, 35, 38, 43A, 43B, 44A, 44B, 45, 47, samt Fort Allé 19). Der var 
enkelte flere tilmeldte, som desværre alligevel ikke dukkede op. 
 
 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 

 
Bestyrelsen foreslog Jørgen Jakobsen (nr. 43B) som ordstyrer, hvilket blev enstemmigt støttet. 
Jørgen takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt. 

 
Til stemmetællere valgtes Niels Chr. Nielsen (nr. 43A) og Ebbe Andersen (nr. 45). 

 
 
2. Formandens beretning 
 

Formand John Lansner (nr. 32), resumerede årets begivenheder siden sidste års general-
forsamling med rækken af indbrud, fastelavnsfesten, indbrud og hærværk i fortet med 
efterfølgende oprydning og tømning af pulterrummet; sommerregnskyl og vandskader, som 
efter henvendelser til kommunen resulterede i videokontrol og oprensning af kloakkerne. 
Desværre måtte sommerfesten i år aflyses. 
 
Der var følgende spørgsmål til beretningen: 
 
Sp.: Hvad er der sket ifm. vejsyn? 
Sv.: Der har været afholdt vejsyn, men der er intet skriftligt modtaget fra kommunen.  
Det blev oplyst under diskussionen, at der er foretaget en del forbedringer. Knækkede fliser 
skal håndteres på følgende måde: Tag navn og evt. bilnr. på den lastbil, der har forårsaget 
skaden, og ring til kommunen med oplysningerne. 
 
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 
 

Kasserer Søren Boelsmand (nr. 35), gennemgik det omdelte regnskab og kommenterede bl.a. 
at udgifter til sommerfest var et udestående fra sommerfesten 2006. Det blev oplyst, at der kun 
er indbetalt 4.500 kr. i kontingent hvor der er budgetteret med  6.200 kr. Som noget nyt havde 
vi i år udsendt kontingentopkrævning pr. mail til de medlemmer, vi har en mailadresse på, 
mens resten fik et girokort som tidligere, og der viste sig at være usædvanlig mange restancer 
ved regnskabsperiodens slutning. Efter en rykkerproces er der indtil videre kommet yderligere 
1.000 kr. ind i kontingenter. 
Bestyrelsen følger op på de resterende manglende indbetalinger. 
Der var opbakning til at fortsætte med en e-mail opkrævning + girokort til medlemmer uden 
e-mail, samt efterfølgende opfølgning med et girokort. 
Regnskabet blev godkendt med akklamation. 
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4. Forslag om nedsættelse af ’kloakforbedringsudvalg’ 
 

Efter en livlig drøftelse af problemer og mulige tiltag for at forhindre vandindtrængning, så 
konkluderede dirigenten, at der ikke var interesse for at etablere et decideret udvalg. Det blev 
oplyst under diskussionen, at kommunen næppe har midler til at foretage en kloakforbedring 
indenfor en kort frist, men at man er klar over at kloakkerne er utilstrækkelige. 
 

 
5. Forslag om nedsættelse af ’Fort-interessegruppe’ 
 

Mogens Bendix (nr. 4) opridsede lidt af Fortets historie, samt fortalte om foreningen 
Fæstningskanalens Venner, der har fået tilsagn om støtte fra Real Danias pulje på 175 mio. kr. 
til forbedringer af fæstningsværker (forter). En økonomisk støtte fra foreningen til 
renoveringsprojekter forudsætter, at den aktuelle kommune bidrager med 50 % af økonomien, 
samt at der skal være en lokal interesse. I denne sammenhæng ønsker Lyngby-Taarbæk 
kommune et organ / udvalg, hvori der kan diskuteres mulige forbedringer af Lyngby Fort. 
Mogens Bendix kommenterede også den omdelte folder om Lyngby Fort og opfordrede 
indtrængende til, at der etableres en interessegruppe. 
Der blev sendt en seddel rundt så interesserede kan skrive sig på. Øvrige interesserede kan 
tilmelde sig hos sekretær Niels Dam. 

 
 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af årskontingent 
 

Kassereren foreslog gentagelse af 2007 budgettet og uændret årskontingent på 100 kr. pr. 
parcel. 
Begge dele blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 

John Lansner (nr. 32), Claus Løppke (nr. 46A) og Niels Chr. Nielsen (nr. 43A) blev alle valgt 
med kraftig akklamation.  
 
 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant 
 

Ebbe Andersen (nr. 45) og Torben Dyrstad (nr. 29) blev valgt som bestyrelsessuppleanter. 
 
Revisor Erling Nielsen (nr. 23) ønskede ikke at genopstille. Mødet sender en tak til Erling for 
hans indsats. 
Thorkild Toustrup (nr. 6) blev valgt til ny revisor og Uwe Nissen (Fort Allé 19) blev valgt til 
ny revisorsuppleant. 
 
 

9. Behandling af indkomne forslag 
 

a) Årsplan 2008: 
 Fastelavnarrangement: 3. februar (Nedsættelse af arrangementsudvalg) 

 Bestyrelsen ønskede at få hjælp fra 1-2 personer mere til at afholde 
fastelavnsarrangementet. Man kan melde sig hos sekretær Niels Dam 

 
 Sommerfest: 23. august (Nedsættelse af arrangementsudvalg) 

 De 4 nuværende medlemmer af arrangementsudvalget vil gerne fortsætte, men der 
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 skal gerne være 1-2 personer mere. 
 Torben Dyrstad meldte sig. 

 
 Generalforsamling: 28. oktober 
 
Der var ikke indkommet forslag til formanden. 
 
 

10. Eventuelt 
 

Der blev gjort opmærksom på, at ca. halvdelen af foreningens budget bruges til at dække 
udgift til snerydning og i den forbindelse bør de ikke-betalende beboere bringes til at overveje, 
om de ikke bør bidrage til denne udgift, da de på lige fod har glæde af snerydningen. 
Hertil blev tilføjet, at der ved indførelses af snerydningen blev gjort opmærksom på, at det 
kunne komme på tale, at indkræve særskilt betaling fra alle parceller. 
 

 
Mødet slut kl. 21.40, hvorefter bestyrelsen bød velbekomme til et meget lækkert og velanrettet 
fiske-, pølse- og ostebord. 
 
 
Således opfattet og refereret, 
Niels Dam (referent) 
31-10-2007 
 
 
Gennemlæst og godkendt, 
Jørgen Jakobsen (dirigent)  John Lansner (formand) 
26-11-2007   26-11-2007 


