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Referat af ordinær generalforsamling 
 

Onsdag d.25. oktober 1995, Glaciset 32. 
 
Formanden bød velkommen til ca. 25 personer fra ca. 15 husstande. 
 
1) Valg af dirigent: Jørgen Jakobsen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var 

indkaldt med lovligt varsel. 
 
2) Valg af stemmetællere: Jørgen Holsøe og Arne Løgstrup blev valgt. 
 
3) Formanden beretning: Peter Wraae gennemgik årets arrangementer, samt bestyrelsens øvrige 

tiltag: 
 
Fastelavn var som det plejer en festlig begivenhed med tøndeslagning i vores lokaler i Fortet og salg 

af gløgg, æbleskiver og sodavand i de tilstødende lokaler. Bestyrelsen konkluderede efter 
arrangementet, at der næste år vil blive forsøgt med lidt sundere slikposer. Det almindelige slik 
der bliver købt, er efterhånden ved at være selvlysende af farvestoffer og andre kemiske 
forbindelser. 

 
Vejsynet var i år den 3. april, og der har formanden for tredje år i træk gjort opmærksom på, at der 

er ca. 50 knækkede fliser rundt på hele Glaciset, som formanden har opfordret dem til at 
udskifte. Der har formanden så i tre år, fået det svar at det vil blive lavet, når de har tid.  
I forbindelse med vejsyn har jeg gjort opmærksom på det problem, der blev rejst på sidste 
generalforsamling af Svend Andersson fra nr. 26, at fortovet udenfor Svends hus lå lavere end 
vejbanen, og det skabte problemer, når der smeltede større snemængder. 

 
Arbejdsdag var lørdag den 20. maj på fortet. Der blev fjernet de ikke særlig dekorative jernborde, 

der er i det store rum og fik i det hele taget ryddet op. Leif Jeppesen fra nr. 11. stillede op med 
sin store trailer, og gjorde det muligt at køre skramlet væk. Arne Løgstrup ydede os professionel 
assistance ved at hjælpe med at fastgøre vinduesrammen i et af rummene, det krævede lidt mere 
håndværksmæssig erfaring. Ellers blev der kittet og malet nogle flere vinduer. Formanden 
takkede alle som havde deltaget. 

 
Sommerudflugten i år gik til Hammermøllen i Nordsjælland. Vejret var heldigvis strålende, hvilket 

passede de 32 deltagere udmærket. Ove Frankel fra nr. 28 A, gav sammen med sin søn en fin 
demonstration af hvordan smedjen fungerede, og gav mulighed for, at de som havde lyst til det 
kunne prøve selv. Det er mit indtryk at deltagerne på turen havde en dejlig dag, og som 
afslutning på turen fik vi et lille informerende foredrag i bussen, af Flemming fra nr. 35 - om 
Hammermøllens historie. 

 
Sankt Hans festen samlede i år lidt flere end vanligt, og det blev en dejlig aften med lunt vejr og 

god stemning. Der blev leveret meget brænde, så der kunne tændes nogle imponerende bål.   
 
Sommerfesten holdt vi den 19. august. Der var kageauktion med meget imponerende, fantasifulde 

og ikke mindst velsmagende kager. Bagefter var der orienteringsløb, så der var mulighed for at 
samle appetit til grillen blev tændt. 
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Efter middagen blev der spillet op til lancier, hvor deltagerne kom ud at røre benene. Senere på 
aftenen spillede gruppen "Ærligmand" og var derved med til at skabe en dejlig aften. Festen 
sluttede hos Chris og Ida i nr. 10 A. 

 
 
Af ekstraordinære ting kan nævnes, at foreningen endelig efter lang tids tovtrækkeri har fået 

gennemført, at der er blevet sløjfet parkeringsbåse ved udkørslen fra Fort Alle til Buddingevej. 
Det er en sag, formanden tog op for fire år siden. De første par henvendelser løb ud i sandet, og 
formanden måtte oven i købet rykke for svar. Formanden fik ideen til at foreslå, at i stedet for at 
sløjfe pakeringsbåsene til venstre for udkørslen, så kunne der etableres en højresvingsbane for 
trafikken, der kørte ad Buddingevej i retning mod Gladsaxe. Problemet med de parkerede biler, 
der spærrer for udsynet når man kører ud, blev på denne måde løst, uden at det kostede ret 
mange penge. 
Denne gang havde formanden bedre held med sig, det varede kun to uger, før han fik positivt 
svar fra amtet. Da det så blev lavet om, var der en del fejl med markeringen, så det måtte laves 
om i flere omgange. Det kostede en del telefonsamtaler, men endte heldigvis med at blive som vi 
ville have det.  

 
Så har der været en offentlig høring omkring trafikproblemer i Lyngby, hvor vi var inviteret. 
Ifølge målsætningen for mødet drejede det sig om bymidten og større færdselsårer, som ikke 
direkte ville involvere os. Der var ikke nogen fra bestyrelsen, der havde tidsmæssigt mulighed 
for at komme til mødet. 

 
Den 20. dec. 1994 var der en artikel i ugeavisen “Det grønne område”, hvor der blev refereret til 
en idekonkurrence udskrevet af kommunen, hvor vinderen af tredjepræmien havde stillet et 
forslag om, at renovere Lyngbyfortet, og bruge det til kulturelle arrangementer. Formanden 
syntes umiddelbart at forslaget lød fint, at vi her kunne få et blomstrende kulturliv i vores 
baghave. Men ved nærmere eftertanke, måtte formanden jo erkende at vi som naboer, ville få en 
masse gener af dette. Der ville komme masser af parkerede biler omkring nedkørslen til Fortet, 
da det sikkert ikke vil være muligt at lave parkeringspladser. Vi ville få masser af støjgener o.s.v. 
Det fik formanden til at kontakte kommunen for at høre nærmere om forslaget.  
Det viste sig, at der absolut ikke var nogen form for planer om at renovere Fortet, da der ikke er 
penge til det.  
Fortet har status som fredet mindesmærke. Det betyder, at der ikke er forpligtelser for 
kommunen til at vedligeholde Fortet. Hvis det havde været fredet som en bygning, havde det 
betydet, at det kunne udløse en hel del penge fra staten til hjælp til restaurering. Der er derfor 
ikke nogen penge afsat fra hverken amtets eller fra kommunens side, selv om det er kommunen 
som ejer Fortet. Det eneste, der sker med Fortet nu, er, at hvis der er murværk eller andet, der er 
til fare for forbipasserende ved eventuel nedstyrtning, så bliver det udbedret samt at be-
plantningen på området bliver vedligeholdt. 

 
Formanden har fra kommunens side fået tilsendt et lille oplag af en pjece som hedder “Regulativ 
for fuglehold”, til uddeling for de af grundejerforeningens medlemmer, der tænker på at anskaffe 
sig en eller anden form for fjerkræ. Reglerne i pjecen går selvfølgelig på, at man skal genere sin 
nabo mindst muligt. Pjecen kan udleveres ved henvendelse til formanden. 
 
Igennem Mogens Bendix Hansen, som har kontakt til Byhistorisk samling i Lyngby, blev der 
rettet en forespørgsel om at låne vores lokaler i Fortet i forbindelse med festugen i Lyngby. Det 
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var der selvfølgelig ingen problemer med, så der blev lavet en lille udstilling, som var åben den 
9. og 10. september. 
 
Der er for et stykke tid siden sket et uheld på en af nabovejene, hvor en pige fik hjulet på sin 
cykel i klemme i en kloakrist og derfor faldt af cyklen og fik en ubehagelig skade. Dette uheld 
skabte opmærksomhed fra bestyrelsens side, om hvorvidt vi i grundejerforeningen kan få en 
erstatningssag på halsen af den ene eller anden slags. Formanden har derfor skrevet til 
kommunen og spurgt dem om, hvor deres grænse for ansvar stopper og vores begynder. 
 
Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. 
 
Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

 
4) Godkendelse af regnskab: Regnskabet blev vedtaget enstemmigt. Øgede udgifter til fotokopier 

skyldes, at ingen i bestyrelsen har adgang til “gratis” kopier. Øgede udgifter til NESA, skyldes at 
foreningen har overtaget strømmen i fortet og dermed den faste afgift. 

 
5) Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent: Budget og uændret kontingent på 100 

kr. blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen lagde op til evt. at lade kontingentet stige fra næste år. 
Det blev foreslået, for overskuelighedens skyld, at opstille regnskab og budget på samme side. 
Det er taget til efterretning. Det blev foreslået at gøre indbydelsen til generalforsamlingen mere 
informativ m.h.t. foreningens arbejde, for om muligt at øge interessen for deltagelse i 
generalforsamlingen. 

 
6) Orientering om Fortfonden: Formanden gennemgik regnskabet for Fortfonden.´ 
 
7) Drøftelse af evt. opstart af værktøjs-/redskabsklub: Det blev drøftet at oprette en “låneliste”, 

hvor folk kan påføre sig med redskaber, de er villige til at låne ud til andre medlemmer af 
foreningen, f.eks. græstromle, pælebor, lange stiger o.l. Der viste sig dog størst interesse for at 
holde udlånet på et uformelt plan, bl.a. til dem man kendte. 

 
8) Orientering om trafiksanering på Glaciset: Seneste nyt var, at en løsning som på Sophus 

Schandorffsvej er et tidsbegrænset forsøg og ikke kan gennemføres. Det er bestyrelsens 
holdning, at der bør sættes “Legende børn”-skilte op, men politiet mener, at de giver en falsk 
tryghed. Bestyrelsen vil fortsat søge om skiltene, trods flere afslag. Det blev foreslået at lave de 
små “bremse”-striber, som findes i Frederiksdal. Det vil blive taget op. Der blev gjort 
opmærksom på, at hajtænderne ved Plantagevej bør males op. 

 
9) Renholdelse af fortovet udfor Tjørnevænget: Anders Lolle overtager jobbet, idet ingen andre 

havde meldt sig. Der investeres evt. i en sneskraber til jobbet. 
 
10) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen: Birthe Damgaard, Birthe Haislund og Christian Gjerulff 

blev genvalgt. Ingen nye stillede op. 
 
11) Valg af 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant: Herdis Scavenius og Ellen Troelstrup 

blev genvalgt. Ingen nye stillede op. Erling Nielsen blev genvalgt som revisor og Thorkild 
Toustrup blev genvalgt som revisorsuppleant. 
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12) Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. 
 
13) Eventuelt: Peter Mathiesen i nummer 40 ville forære foreningen en lille fotokopimaskine. 

Foreningen takker. 
 

Der blev spurgt om nogle kendte til en meget højtgøende hun på Solvænget. Formanden 
forklarede, at det har været et problem, der har varet i lang tid. Der har været klaget til politiet, 
som har givet ejeren påbud om, at holde hunden inde det meste af dagen. Problemet har derefter 
stort set været løst. Formanden har løst problemet uden om grundejerforeningen, men 
bestyrelsen har været løbende informeret om sagen. 

 
På det konstituerende bestyrelsesmøde d. 14. november blev bestyrelsens sammensætning følgende: 
 
 Formand: Peter Wraae Glaciset 38 
 Næstformand: Ove Frankel Glaciset 28 A 
 Kasserer: Birthe Damgaard Glaciset 43 B 
 Sekretær: Christian Gjerulff Glaciset 10 A 
 Medlem: Birthe Haislund Petersen Glaciset 36 
 
Årets faste arrangementer blev fastsat m.h.t. datoer. 
Reserver derfor følgende datoer: 
 
 Fastelavn Søndag d. 18. februar 
 Sommerudflugt Søndag d. 09. juni 
 Sct. Hans Søndag d. 23. juni 
 Generalforsamling Onsdag d. 09.oktober 
 


