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Til ejeren/ejerne af ejendommen
Fortunvænget / Fortunparken / Dyrehavegårdsvej ____
2800 Kongens Lyngby

Kgs. Lyngby, den 4. maj 2013.

Afstemning vedrørende beskæring af rønnetræer
Generalforsamlingen den 20. marts 2013 (se vedlagte referat) bifaldt bestyrelsens indstilling om, at
medlemmerne skal træffe den overordnede beslutning om beskæring af foreningens rønnetræer på Fortunvænget
og Fortunparken, idet beslutningen har langtrækkende konsekvenser for både udseende og pengepung.
Rønnetræerne blev plantet 1991-1996. Man valgte i samråd med Lyngby-Taarbæk kommunes landinspektører
sorten sorbus aucuparia ‘sheerwater seedling’, som er en lille træsort, der kan blive 10-15 meter høj. Udgiften
til rydning af den tidligere beplantning samt nyplantning blev ca. 200.000 kr., inklusive nye egetræer på Dyrehavegårdsvej. En beskæring blev udført i 2006 og er blevet karakteriseret som mindre vellykket af beboere og
fagfolk. Der er nu behov for en langsigtet plan, og bestyrelsen har søgt råd og tilbud fra to certificerede træplejere.
Vi har fået tilbud på tre forskellige slags beskæringer:
ALTERNATIVER

OMKOSTNING
Første gang:
Ca. 40.000 kr.
for alle tre
alternativer

1) Genopretning ved
udtyndning af
kronen, således at
træerne på langt sigt
skal vokse til
naturlig form.

2) Knudebeskæring.
Beskæringer af
tilvæksten, så
træerne holder en
højde på 6-8 meter.

3) Kronereducering og
formning ved udvælgelse af nye grene, som
skal ”bære” kronen og
fastholde træerne i en
højde på 6-8 meter.

Efterfølgende beskæring
efter 3 år, anslået 30.000
kr., derefter med længere
intervaller, efter behov.

Efterfølgende beskæring
efter 2 år, anslået 30.000
kr., derefter hvert andet
år.

Efterfølgende beskæring
efter 2 år, anslået 30.000 kr.,
derefter hvert andet år.

Sæt kryds for 1)

Sæt kryds for 2)

Sæt kryds for 3)

VISUALISERING
Den endelige form i
alternativ 3
bestemmes
efterhånden. Den
kan være ellipse,
kugle, mm.
AFSTEMNING

Dirigenten på generalforsamlingen, Jens Jordahn, anbefalede, at bestyrelsen tilkendegav sit foretrukne
alternativ ved udsendelse af stemmesedlen:
Bestyrelsesmedlemmernes stemmer: 4 stemmer på 1), 1 stemme på 3)
Denne stemmeseddel skal afleveres i formandens postkasse, Fortunparken 34, senest den 31. maj 2013.
Formanden kvitterer ved at aflevere en fotokopi af stemmesedlen i medlemmets postkasse.
Hvis du/I har spørgsmål, så ring til formanden på telefon 45 87 48 24, eller send e-mail til
bestyrelsen@fortunvaengets-gf.dk

