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Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Fortet  
den 29 oktober 2012 

 
  
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere   
2. Formandens beretning   
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab   
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af årskontingent   
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant   
7. Behandling af indkomne forslag  
8. Eventuelt 

 
 
Ad. 1. Søren Boelsmand blev valgt som dirigent. 
 
Ad. 2. Formandens beretning om det forgangne år: 

• Fortets dag har været afholdt, og var som sædvanlig godt besøgt. 
• Det har været en god snesæson. Der har kun været behov for snerydning én gang, og denne er vi ikke 

blevet opkrævet for. 
• Fastelavn er blevet afholdt m. bla. hjemmelavet chokolade. Det er tilsyneladende ikke alle der har 

modtaget Invitationen, - hvilket vi beklager (se i øvrigt note senere om email). Næste fastelavnsfest vil 
blive afholdt d. 10 Februar 2013 (på trods af at det er uge 7, er cirka halvdelen af bestyrelsen til stede og 
kan afholde arrangementet). 

• På fortet er der lagt grus ved den ene opgang, så man nemmere kan komme op. Vi har forsøgt at få lagt 
grus ved opgangen ved broen, men dette er ikke sket endnu. 

• Græsslåning på fortet har fungeret rigtig godt i den forgangne periode. Der kommer jævnligt en ung 
mand på en traktor og slår græsset. Bestyrelsen har rost kommunen for det. 

• Graffiti er stadig et problem. Der er sågar en bil på Glaciset, der er blevet overmalet. Der er ikke nogen 
holdbar løsning på graffiti i relation til Fortet. Når graffiti males over, tages det nærmest som en invitation 
til at komme og lave noget nyt. 

• Realdania satte for nogle år siden penge af til at renovere forter i Danmark, men kravet var at 
kommunerne selv skulle bidrage med et tilsvarende beløb. Det har Lyngby-Taarbæk kommune ikke 
ønsket. En anden måde at få penge til renovering er gennem en ”venne-forening”. Det har både 
Bagsværd Fort og Fortunfortet. 

• I forbindelse med besparelser, skal Postdanmark fjerne hver 3. røde postkasse i Lyngby. Således mister 
vi også ”vores” postkasse på hjørnet af Glaciset/Fyrhøjvej/Plantagevej. 

• Der har været temmelig mange indbrud i perioden, specielt i sommerferien. Tyvene bliver mere ihærdige 
for at komme ind, og tager nye tricks i brug. Seneste trick for at konstatere om huset står tomt, er at 
placere en lille træpind op ad hoveddøren. Hvis den står der næste gang tyven kommer forbi, betyder 
det at døren ikke har været åbnet. Fra bestyrelsen vil vi opfordre til at man laver aftaler med naboer, når 
man skal ud at rejse. Check hinandens døre, fyld i skraldespandene og parkér hos hinanden. Tænd/sluk 
ure er også en god idé. Et helt mørkt hus kan virke som en invitation. 

• I år har vi for første gang ikke modtaget besked fra kommunen om vejsyn, og vi har heller ikke set 
kommunens folk udføre et vejsyn. 

• Bestyrelsen har spurgt kommunen om ”vejbidrag” på skattebilletten (foranlediget af spørgsmål fra 
beboere). Iflg. Kommunen går beløbet til vedligeholdelse af vejen (der er ikke nævnt noget om fortov og 
fliser). Det betyder formentlig at det ikke er nødvendigt at at etablere et decideret vejlaug, da kommunen 
fortsat står for vedligeholdelsen af vejen. 
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• En kloak stopper ofte ved Glaciset/Fyrhøjvej/Plantagevej. Kommunen har været kontaktet flere gange i 
den forbindelse. Vi prøver igen. 

 
 
 
Ad. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab   

• Niels Dam fremlagde årets regnskab (vedlagt). 
• Vi har skiftet bank. Vores oprindelige bank blev overtaget og den nye bank ville have erhvervsgebyrer, 

selvom vi står registreret som forening. 
• Bendix informerede at penge kom retur i forbindelse med bankskiftet. Det nye kontonummer kan ses på 

regnskabet, hvis andre har haft samme problem. 
• Der udsendes snart mail vedr. resterende betalinger. 
• Der kom forslag om at regnskabet fremover udsendes med invitation til generalforsamling. Det vil vi 

tilstræbe fra næste gang. 
• Regnkabet er godkendt. 
 

 
Ad.4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af årskontingent   

• Det blev foreslået at holde kontingentet uændret på 100, - kr., da vi ikke ser store ændringer i udgifterne. 
Det blev vedtaget. 

• Budgettet blev gennemgået 
• Der er ikke sat penge af til en sommerfest, men hvis nogle vil arrangere en sommerfest, kan pengene 

sagtens findes. 
• Budgettet blev godkendt. 
 

 
Ad. 5+6. Valg af medlemmer: 
 

• Niels Dam og Torben Dyrstad var på valg til bestyrelsen. Begge blev genvalgt. 
• Rasmus Meldgaard blev genvalgt som suppleant, og som ny suppleant blev Victor Galavits valgt 
• Christel Dyrstad blev genvalgt som revisor. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant. 

 
Ad 7. Behandling af indkomne forslag 
 

• Der var ikke modtaget forslag inden generalforsamlingens start 
  
Ad 8. Eventuelt 

• Der blev stillet forslag om at arrangere Halloween på fortet, da fortet vil danne fin baggrund for lidt 
”uhygge”. 

• Forskellige grundejere på indersiden af Glaciset har søgt byggetilladelser. Disse håndteres meget 
forskelligt pga. fortolkningsspørgsmål. Mange instanser skal spørges, bla. kulturstyrelsen. Der er også 
tvivl om hvad man må ned ad skrænten. Dette har bla. naturfredningsforeningen en holdning til. En 
byggetilladelse fra kommunen er altså langt fra tilstrækkelig. Der kom forslag om at lave en form for 
guide til grundejere, der påtænker at lave ændringer/tilbygninger. 

• Der kom forslag om at afholde en aften med et relevant emne, som alle kunne have glæde af. Set i lyset 
af de mange indbrud, kunne emnet passende være noget omkring ”sikring af dit hjem”. 

• Der blev stillet forslag om loppemarked, men der var ikke umiddelbart nogen der ville arrangere det. 
• Der blev stillet forslag om rundsendelse af email, når der var indbrud på vejen, så andre kunne være 

ekstra opmærksomme på mistænkelig adfærd. 
• Det blev konstateret at nogle mails fra bestyrelsen ikke kommer frem til modtager. Derfor prøver vi nu at 

sikre at vores oplysninger om emailadresser er opdaterede. 
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Efter dette takkede formanden for god ro og orden, og vi gik til den hyggelige fællesspisning. 
 
Generalforsamlingen blev besøgt af 20 beboere, fordelt på 13 parceller: 
Nr. 1, 4, 8A, 15, 19, 21, 29, 34, 35, 44A, 46B, 47, 48A 
 
 
Således opfattet af referanten. 
 
Venlig Hilsen 
Torben Dyrstad 
 

 
 
Hvis du har ny email adresse, bedes du sende denne til torben@dyrstad.dk med Navn, husnummer og email. 
Folk uden mail, vil selvfølgelig som tidligere, modtage papirversionen i postkassen 
 
  




