
Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst, torsdag den 3. maj 2018. 

Antal fremmødte beboere:   66 

Antal fremmødte husstande:  48 

Tilstede: Bestyrelsen i Fortunen Øst samt fra KAB, kundechef  Marianne Vittrup, driftschef 

Peter Lundgreen, økonomichef Henning Blegind  Jakobsen  

Referent: Mariann Lindvig, bestyrelsesmedlem 

 

1. Velkomst og valg af dirigent 

Hanne bød velkommen og forsamlingen godkendte John Olsen, KAB  som dirigent, 

hvorefter han bød velkommen til Fortunen Øst’s ordinære afdelingsmøde og konstaterede, 

at mødet var korrekt indvarslet.  

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

Jonna og Alice blev valgt til stemmeoptællere. Mariann blev valgt som referent. 

3. Fremlæggelse af beretning 

Der var flere bemærkninger til beretningen, blandt andet bemærkninger til opsigelse af 

kælderrum. Det blev fremført, at de første kælderrum i bebyggelsen var uden kontrakt. Der 

var en ivrig diskussion om emnet. Det blev foreslået, at rummene registreres og derefter 

varsles de ikke lovligt registrerede rum om tømning. 

Der blev spurgt til økonomien ved evt. ombygning af samtlige kælderrum. 

Der skal ses på de juridiske regler. Afdelingsbestyrelsen  involveres i dette. 

Bemærkninger til altandørene. Det drøftes under behandling af indkommende forslag. 

Udover disse bemærkninger blev beretningen godkendt af forsamlingen. 

4. Godkendelse af driftsbudget 

Henning Blegind Jacobsen, KAB gennemgik driftsbudget for 2018/2019. Driftsbudgettet er 

omdelt til samtlige beboere i Fortunen Øst. 

Bemærkning om et ekstremt højt vandforbrug.  

Budgettet for 2018/2019 blev vedtaget. 

 

 



5. Seneste års regnskab til orientering 

Henning Blegind Jacobsen, KAB gennemgik regnskabet for 2016/2017. Regnskabet er 

omdelt til samtlige beboere i Fortunen Øst. 

Regnskabet for 2016/2017 blev taget til orientering. 

6. Opdateret husorden til godkendelse 

Husordenen er omdelt til samtlige beboere. Der skal ændres i ”kælderrum / sikringsrum”. 

Flemming og Peter Lundgreen foretager ændringen. Linjen  ”Al boldspil henvises til 

boldbanen ved grillpladsen og til hallerne” fjernes. Problematikken om overholdelse af 

husorden er efter gældende juridiske regler. Der opfordredes til at observationer om 

overtrædelser indgives skriftligt. Gerne med to vidner.  

Husordenen godkendes med ovennævnte rettelser. 

7. Indkøb af hjertestarter 

Indkøb af hjertestarter blev enstemmigt vedtaget. 

8. Behandling af indkomne forslag 

Følgende forslag er omdelt til samtlige beboere i Fortunen Øst 

Forslag 1:  Stillet af afdelingsbestyrelsen 

Udskiftning af nuværende altandør til den 2-delte model, der er prøveopsat på 

ejendomskontoret. Pris ca. 4,5 mio. kr.  

Der er 3 størrelser altaner (længdemål). Der kan i princippet kun stemmes nej til forslaget, 

hvis vi skal have skydedør. Der skal stemmes om tilladelse til at gå videre med forslaget. 

Hvilken type, skydedør eller delt dør. Der ønskes tilbud på både skydedør og to-delt dør. 

Der foretages skriftlig afstemning. 

For forslaget stemte 25        Mod forslaget stemte 65    Blanke stemmesedler   4    

Forslaget faldt.  

Forslag 2:  Stillet af afdelingsbestyrelsen 

Facaden mod havesiden Ltg.vej 13 -19 bliver udskiftet til ny, energivenlig model. Ved 

møde med berørte beboere er fundet en acceptabel løsning. De ca. 1,7 mio. kr. betales af 

de 12 lejemål. Det er en huslejestigning på 11,03 %.  

Forslaget er vedtaget. Ingen stemte imod.      

Forslag 3: Stillet af Kim Hansen, Akademivej 5 og Britta Stuhr, Akademivej 11 



På ordinært afdelingsmøde 8. maj 2017 blev det vedtaget, at der skulle oprettes et 

”værktøjsfællesskab” og et lokale til dette. Det tilbudte lokale kan ikke godtages, da det er 

for lille til at rumme mængden af værktøj. Det foreslås, at man igen får ret til at benytte de 

tidligere lokaler. 

Lyngby Taarbæk kommune  mener godt man kan anvende lokalerne. Der er flugtveje via 

opgangen og udgange i hver ende, hvor dørene vender udad. De offentlige myndigheder 

har sagt nej til ophold i kælderlokalerne. Kim redegjorde for forløbet. Peter Lungreen beder 

om at materialet tilsendes ham, Kim og Britta skal oplyse kontaktperson hos kommunen, 

så KAB kan gå videre med sagen. Tilladelse skal gives af kommunen. 

Det besluttedes at afdelingsmødet ikke tager stilling til dette. Kontaktperson oplyses til 

Marianne Vittrup, KAB 

Forslag 4: Stillet af Kim Jensen. 

Forslag om ændring af vedtægterne. Vedtægtsændringer foretages af repræsentantskabet 

i Lyngby Boligselskab.   

Der kunne ikke stemmes om dette punkt. 

Forslag 5: Stillet af Kim Jensen. 

Forbud mod at parkere erhvervskøretøjer på afdelingens P-områder. Husordenens 

overtrædelse skal sendes til ejendomskontoret. Det er den eneste mulighed for at få 

fjernet bilerne. Beboerne kan ringe til politiet på 114.  

Der blev ikke stemt om dette punkt. 

Forslag 6: Stillet af Kim Jensen. 

Oprydning af affald. 

Samarbejde med afdellingsbestyrelsen om ændring af affaldssystemerne. Det er for dyrt, 

at rydde op efter andre. Der skrives et opstrammer notat om sortering af afffald. 

Der blev ikke stemt om dette punkt. 

Forslag 7: Stillet af Kim Jensen. 

Gennemgang af afdelingens varmeanlæg pga svigt af varmt vands forsyningen i det 

seneste år. 

Der er en årlig gennemgang af vore systemer. Vi har haft varierende udfald og det er ikke 

tilfredsstillende. Det er besluttet, at der foretages ændringer udenfor fyringssæsonen og 

man venter på varmere vejr, da der skal lukkes for varmen. Rambøll er indover sagen og 

der arbejdes på højtryk for at finde en løsning. Der ligger også en udfordring i manglende 



kommunikation til beboerne. Udmelding vedrørende problemerne vil blive forbedret. 

Planerne oplyses på hjemmesiden.        

Der blev ikke stemt om dette punkt. 

 

Forslag 8: Stillet af Preben Aaager 

Fjernelse af borde, fliser, blomsterkumme og stativ, idet de kan udgøre en risiko ved 

kælkning .   

Det blev vedtaget, at der skal ryddes op. 

Forslag 9: Stillet af Preben Aaager 

Nye dørpumper i Blok A 

Tætningslisterne er i stykker og en større pumpe sættes på samt en dørstopper. Det hører 

under driftsvedligehold og vil blive udført. 

Der blev ikke stemt om dette punkt. 

Forslag 10: Stillet af Connie & Ole Aagaard Pedersen, Akademivej 7, 1. th. 

Udskiftning af altandør til skydedør i stedet for to-delt (pladshensyn). 

Forsamlingen ønskede et nyt forslag med økonomi for både skydedør og to-delt dør. Se 

punkt 1. 

Der blev ikke stemt om dette punkt. 

9. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen. På valg er Hanne Lentz-Nielsen 

Hanne genvalgtes med akklamation.  

10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Silas Mudoh og Katja 

Bremer 

Silas blev genvalgt og Joan blev valgt som nyt medlem. Vi siger tak for indsatsen til Katja. 

11. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. På valg er Joan Jensen 

Erling Jakobsen, Lundtoftegårdsvej 29, 1. th. blev valgt som suppleant. 

12. Eventuelt 

Intet under eventuelt   

 


