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Referat af ordinær generalforsamling i grundejerfor eningen Fortet  
den 26-10-2010 i Lyngby Baptistkirke, Odinsvej 1.  

 
  
 
Dagsorden:  
 
   1. Valg af dirigent og stemmetællere: Bestyrelsen foreslår Niels Christian Nielsen til dirigent 
   2. Formandens beretning 
   3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
   4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af årskontingent 
   5. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant 
   6. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmer 
   7. Eventuelt 
 
 
Ad. 1 . Niels Christian Nielsen blev valgt som dirigent. 
 
Ad. 2.  Formandens beretning om det forgangne år: 
 

• Fortets dag er endnu engang blevet afholdt den sidste søndag i september. Arrangementet samler 
mange mennesker på fortet. 

• Vi har haft en streng vinter, og har flere gange måtte tilkalde gartnerfirmaet som rydder vejen. Det koster 
godt 2500,- kr. pr. gang firmaet skal rydde Glaciset. Der har været diskussion om hvordan stykket foran 
Tjørnevænget skal ryddes. Kommunens forslag er, at de to tilstødende parceller (nr. 3 og nr. 5) tager 
halvdelen hver. 

• Der har desværre også været en del indbrud i perioden. Det er altid en god ide at sige til naboen, når 
man rejser. Husk at installation af automatisk lys og fyldte skraldespande, får huset til at se beboet ud. 

• Endnu engang har der været afholdt fastelavnsfest, som var en lidt kold fornøjelse. I år investeres der i 
nye gasflasker så der kan blive varmere til næste år. 

• Kommunen har afholdt vejsyn. Der blev kigget efter tilstoppede brønde, knækkede fliser og ujævne 
kantsten. Efterfølgende har kommunen renset vejbrøndene. Kommunen indskærpede ved vejsynet at 
parceller ikke må have grønt der vokser langt ud over fortovskanten. 

• I Juni måned var der filmoptagelser på Fortet til filmen ”Min søsters børn vælter Nordjylland” 
• Grafittimalerne har desværre været meget aktive i år. Kommunen er blevet spurgt om at male, men det 

gjorde de for 1½ år siden. Der er penge i Fortkassen til en gang maling, hvis nogen skulle have lyst til at 
svinge en pensel. 

• Kommunen har foretaget miljøboringer 3 steder på Fortet. Repræsentanten fra miljøstyrelsen var ikke 
særlig meddelsom mht. årsagen, men tilsyneladende ønsker man at måle en eventuel påvirkning fra det 
hus der engang lå på Fortet. 

• Kommunen har udsendt en støjhandlingsplan, men Glaciset er ikke nævnt i denne. 
• Hvis der igen skal afholdes sommerfest på Fortet, må der nye kræfter til. Sidste gang der blev holdt fest, 

tegnede festudvalget sig for 3 af de 4 fremmødte familier. Hvis man er interesseret i at sidde i et 
sommerfestudvalg, bedes man rette henvendelse til formanden. 

• Formanden takkede vores webmaster (Arne Ellermann, nr. 28B) for godt samarbejde. 
• Ligeledes takkede formanden vores afgående revisor (Thorkild Toustrup, nr. 15) for godt samarbejde. 

 
 
Ad. 3+4.  Niels Dam fremlagde regnskab + budget: 
 

• Der resterer kun ganske få kontingentbetalinger for indeværende periode. 
• Der blev fortalt om "fortkassen", som er penge sat af til lidt indvendigt vedligehold af foreningens lokaler i 
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fortet.   
• Det blev bemærket at vi kører med budgetteret underskud, men det skyldes en god egenkapital + den 

store usikkerhed omkring omfanget af det kommende års snerydning. Kontingentet har været det 
samme i 20 år og med den nuværende egenkapital, er der ingen grund til at sætte det op. 

• Regnskabet blev godkendt.  
• Budgettet for næste år blev gennemgået og godkendt. 
• Årskontingentet fortsætter uændret på 100,- kr.  

 
Ad. 5 . Valg af medlemmer: 
 

• Søren Boelsmand og Niels Dam var på valg til bestyrelsen og blev begge genvalgt. 
• John Lansner afgik som suppleant, i stedet valgtes David Westergaard (nr. 25).  

Rasmus Meldgaard (nr. 34) blev genvalgt som suppleant.  
• Valget som revisor faldt på Christel Dyrstad (nr. 29), og som revisorsuppleant Jørgen Holsøe (nr. 8A). 

 
Ad 6.  Behandling af indkomne forslag 
 

• Ingen indkomne forslag 
  
Ad 7 . Eventuelt 
 

• Jørgen Holsøe har henvendt sig til kommunen vedr. vejbump for at høre om effekten af disse, men har 
ikke rigtig fået noget svar. 

• Der kom forslag om at udarbejde en lille ”velkomstpakke” til nye beboere. Dette vil bestyrelsen arbejde 
på. 

• Jørgen Holsøe havde kigget på kommunens hjemmeside vedr. vejsyn og syntes at der var meget få 
anmærkninger i forhold til de faktiske tilstande. F.eks. blev det bemærket at fortovet foran nr. 3 er direkte 
farligt at gå på for ældre mennesker. Jørgen Holsøe spurgte om han skulle kontakte kommunen. Det 
blev aftalt at bestyrelsen gør dette, for at forhindre misforståelser. 

• Jan Marek spurgte ind til kloakken ved Glaciset/Fyrhøjvej, da denne ikke er blevet renset. Der er 
usikkerhed om hvorvidt den hører til Glaciset eller Fyrhøjvej. Formanden undersøger dette, næste gang 
der er vejsyn.  

• Der har tidligere været en aftale med sønnen i nr. 11 (Jeppesen) om snerydning foran Tjørnevænget. 
Det viser sig at der er blevet ryddet sne i den forgangne vinter selvom bestyrelsen var af den opfattelse 
at aftalen var opsagt. Efter en del debat, blev det aftalt at drengen selvfølgelig skal have sine penge for 
udført arbejde, og at aftalen herefter er opsagt. 

• Jørgen Holsøe opfordrede alle til at tænke over gode ideer, der kan få flere med til generalforsamlingen. 
• Alle opfordres til at skrive til formanden ved indbrud. Denne vil så sørge for at orientere beboere ved 

brug af hjemmesiden og/eller mail. 
 
 
Efter dette takkede dirigenten for god ro og orden. Ved den efterfølgende fællesspisning gik snakken lystigt og 
arrangementet sluttede således omkring kl. 23. 
 
Generalforsamlingen blev besøgt af 16 beboere, fordelt på 13 parceller: 
Nr. 8A, 11, 15, 21, 25, 29, 34, 35, 38, 43A, 44A, 46B, 47 
 
 
Således opfattet af referenten. 
 
Venlig Hilsen 
Torben Dyrstad 
  


