Fortunvængets Grundejerforening
Kgs. Lyngby, den 6. juni 2013.
Kære beboere
Tak for den gode deltagelse i afstemningen om fremtidig beskæring af rønnetræerne på
Fortunvænget og Fortunparken.
Resultatet er:
•
•
•

32 stemmer på alternativ 1
3 stemmer på alternativ 2, en af disse stemmer også på 3
1 stemme på alternativ 3, denne stemmer også på 2

Alternativ 1 omfatter genopretning ved udtynding af kronen, således at træerne på langt sigt skal
vokse til naturlig form. Dette alternativ stammer fra firmaet Henrik Ravn Træpleje ApS, som også
udførte det meste af arbejdet i 90'erne. Bestyrelsen vil tage kontakt til firmaet for at få arbejdet
udført. Det ønskes dog først gjort, når arbejdet med ny vejbelysning er afsluttet i efteråret 2013.
Bestyrelsen har også konkluderet vedrørende en indsigelse fra et medlem mod udformningen af
stemmesedlen. Medlemmet mener, at alternativerne 2 og 3 burde have været slået sammen, fordi de
begge resulterer i træer på 6-8 meters højde, ellers kunne den situation opstå, at alternativ 1 fik flest
stemmer, samtidig med at alternativerne 2 og 3 tilsammen fik flere end alternativ 1, og derved
skulle man vælge den store højde, selv om den lave højde havde flertal.
Bestyrelsen forstår godt denne pointe, men er ikke enig i, at alternativerne 2 og 3 skulle have været
slået sammen, for det var reelle alternativer, og hvis ovennævnte tænkte situation var opstået, ville
bestyrelsen uden tvivl have valgt det af alternativerne 2 og 3, som fik flest stemmer.
Hvis nogen medlemmer ønsker yderligere diskussion om dette, så modtager
bestyrelsen@fortunvaengets-gf.dk gerne indlæg, som vi vil sende ud til alle medlemmerne på
email-listen. Hvis nogen ikke er på listen, men gerne vil komme det, kan de give besked herom ved
at sende en mail til annette@hartung.it
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til endnu engang af fastslå, at ingen selv må foretage
beskæring af vejtræerne. Bestyrelsen påtager sig at fjerne små vildskud på stammerne under kronen,
ligesom den forestår jævnlig vanding af de to ny rønnetræer på Fortunvænget. Resultatet skal gerne
blive, at vi på en rimeligt billig måde får et smukt, grønt vejbillede til daglig glæde.
Med venlig hilsen og de bedste ønsker for en god sommer fra
Annette Hartung
(formand)

