Fortunvængets Grundejerforening
Maj 2015
Kære beboere

Hermed får I referatet fra generalforsamlingen den 24. marts 2015.
Som I vil kunne se, har bestyrelsen flere jern i ilden bl.a.
1) I samarbejde med bestyrelserne for vore naboforeninger arbejder vi på at finde gode og
realistiske ideer til, hvordan de ubebyggede arealer af Dyrehavegårds jorder kan udvikles og
bevares som rekreative, grønne områder. Ligesom flere af de andre foreninger er vi indstillet
på at betale op til 10.000 kr. til en evt. idékonkurrence. Bestyrelsen hører selvfølgelig meget
gerne fra alle, der måtte have kreative forslag.
2) Mht muligheden for at beboere med have ud mod Hjortekærsvej kan få tilladelse til at
opsætte et støjhegn tæt på vejen (for egen regning), så afventer vi svar fra Lyngby-Taarbæk
kommune.
3) Vi har udfærdiget vedlagte velkomstbrev, der vil blive uddelt til nye beboere, så de får lidt at
vide om foreningens historie og aktiviteter samt om det ansvar, grundejerne har for fortove,
hegn mm. I den forbindelse vil vi gerne opfordre alle til at kigge lidt kritisk på deres egne forarealer – i tråd med at der på generalforsamlingen var stemning for, at vi prøver at hjælpe
hinanden med at skabe de pænest mulige fællesarealer.
4) Som vedtaget på generalforsamlingen har vi tilmeldt foreningen til den kommunale ordning
for rensning af rendestensbrønde.
5) Vi har besluttet at holde det traditionelle Nabotræf søndag den 16. august kl. 14 i haven til
Fortunparken 34. Her kan børn og voksne i alle aldre lege, hygge sig og lære hinanden lidt
bedre at kende. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det gælder både nye beboere og dem,
der har boet her i kortere eller længere tid.
6) For at forebygge indbrud mm vil vi foreslå, at I overvejer at tilmelde jer til ”Nabohjælp” (se
www.nabohjælp.dk).
Med venlig hilsen pbv

Annette Hartung
Bestyrelsen består af: Annette Hartung (FP34, formand), Benny Vestergaard Mikkelsen (DHGV33,
næstformand), Gert Schmeltz Pedersen (FP42, kasserer), Anders Kohl (FP14, sekretær), Max Bøhling (FP11),
Frederik Zacho (FP6, suppleant) og Tine Rasmussen (FP9, suppleant).
Læs mere om foreningen på www.fortunvaengets-gf.dk

Hvis I ikke har gjort det tidligere, så send gerne jeres mail-adresser og tlf.-numre til
formanden@fortunvaengets-gf.dk Tak

