
 

Referat 
 

 

Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst  

 

Afholdt den: 8. maj 2017, kl. 19.00 samt fortsættelse af mødet den 29. maj 2017, kl. 19.00 

Til stede: 73 beboere (den 8. maj 2017) og 46 beboere (den 29. maj 2017) 

Fra KAB: Marianne Vittrup, Peter Lundgreen, Henning Blegind Jacobsen (den 8. maj 2017) 
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Der var til det ordinære afdelingsmøde den 8. maj 2017 fremmødt i alt 73 beboere, 55 lejemål 

svarende til 110 stemmer. 

 

Der var til fortsættelsen af det ordinære afdelingsmøde den 29. maj 2017 fremmødt i alt 46 

beboere, 36 lejemål svarende til 72 stemmer. 

 

 

1. Velkomst og valg af dirigent 

 

Formand Christian Morgenstjerne bød velkommen til Fortunen Øst’s ordinære afdelingsmø-

de og foreslog John Olsen fra KAB’s bestyrelse som dirigent. Forsamlingen godkendte John 

Olsen som dirigent. 

 

Dirigenten kunne konstatere at det ordinære afdelingsmøde var lovformeligt indvarslet og 

derved beslutningsdygtigt. 

 

 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

 

Det blev af forsamlingen vedtaget, at man ville vente med at nedsætte et stemmeudvalg, ind-

til der blev behov for dette.  

 

Christel S. A. Pedersen fra KAB blev valgt som referent.  

 

 

3. Spørgsmål til beretning 

 

Den skriftlige beretning er omdelt til samtlige beboere i Fortunen Øst den 31. marts 2017. 

 

Beretningen blev sat til debat. 

 

Klubberne 

Der var fra forsamlingen kommentarer til lukningen af klubberne. I 42 år er lokalerne blevet 

benyttet, uden der har været sikkerhedsmæssige problemer. Det blev givet udtryk for, at man 

fandt det trist, at klubberne nu er lukket ned, og afdelingsbestyrelsen blev bedt om at arbejde 

videre på sagen og undersøge, om der er mulighed for en genåbning af klubberne. 
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Hanne Lentz-Nielsen fra afdelingsbestyrelsen oplyste forsamlingen om, at Lyngby Boligsel-

skabs organisationsbestyrelse har behandlet sagen, og at organisationsbestyrelsen fastholder, 

at klubberne skal lukkes ned af sikkerhedsmæssige hensyn. 

 

Lokalerne som, klubberne benyttede, mangler flugtveje, og lokalerne er ikke bygget i brand-

hæmmende materialer. Derudover mangler der røgalarmer samt godkendt skiltning. 

 

Driftschef Peter Lundgreen opfordrede forsamlingen/klubberne til, at finde alternative løs-

ninger til lokaler, da lokalerne i Fortunen Øst, som de er i dag, ikke kan blive godkendt. 

 

Affaldshåndtering 

Der var fra forsamlingen spørgsmål omkring affaldshåndteringen/nedlæggelse af affalds-

skaktene.  Der vil senere blive fremlagt et specifikt forslag samt beregning herpå. 

 

Vaskeriet 

Forsamlingen gav udtryk for, at man ikke mener, at det kan forbydes at der tilsættes egen 

sæbe til maskinerne - der bør i stedet henstilles til, at der ikke tilføres anden sæbe til maski-

nerne. Afdelingsbestyrelsen har noteret bemærkningen fra forsamlingen. 

 

Det skal bemærkes, at vaskeriets maskiner er tilpasset vandmængden og den sæbe, der i for-

vejen tilføres. Det er et automatisk doseringsanlæg, hvor man derfor ikke selv skal tilsætte 

sæbe. Gør man det, risikerer man at sæben ikke bliver vasket ud af tøjet. 

 

Kælderdørene 

Udskiftningen bliver en del af konto 116 i næste års regnskab 2016/2017. 

 

Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen. 

 

 

4. Godkendelse af driftsbudget 

 

Økonomimedarbejder Henning Blegind Jacobsen fra KAB gennemgik Fortunen Øst’s drifts-

budget for 2017/2018. 

 

Driftsbudgettet er omdelt til samtlige beboere i Fortunen Øst den 31. marts 2017. 

 

Budgettet for 2017/2018 blev af forsamlingen vedtaget og godkendt. 

 

 

5. Seneste års regnskab til orientering 

 

Økonomimedarbejder Henning Blegind Jacobsen fra KAB gennemgik Fortunen Øst’s regn-

skab for 2015/2016. 

 

Regnskabet er omdelt til samtlige beboere i Fortunen Øst den 31. marts 2017. 
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Regnskabet for 2015/2016 blev af forsamlingen taget til efterretning. 

 

 

6. Opdateret husorden, installationsret, råderetskatalog samt vedligeholdelsesreglement til 

godkendelse 

 

Opdateret husorden, installationsret, råderetskatalog samt vedligeholdelsesreglement blev 

fremlagt til forsamlingens godkendelse. 

 

Der var fra forsamlingen en hel del kritik til den opdaterede husorden. 

 

Katja Bremer fra afdelingsbestyrelsen kommenterede på kritikken og oplyste forsamlingen 

om, at afdelingsbestyrelsen har brugt meget tid på at arbejde med den nye husorden. 

 

Forsamlingen anmodede afdelingsbestyrelsen om at arbejde videre med husorden. Den frem-

lagte husorden blev nedstemt af forsamlingen. 

 

Installationsretten, råderetskataloget og vedligeholdelsesreglementet blev enstemmigt god-

kendt af forsamlingen, og disse reglementer træder derved i kraft pr. dags dato. 

 

 

7. Behandling af indkomne forslag  

 

Nedenstående forslag er omdelt til samtlige beboere i Fortunen Øst den 31. marts 2017. 

 

Forslag 1  

Fra Karin og Preben Danaa, Lundtoftegårdsvej 23, 2. tv. 

 

Nedlæggelse af grillpladsen 

Forsamling vedtog, at grillpladsen nedlægges. 

 

Forslag 2 

Fra Lisa Jensen, Akademivej 17, st. th. 

 

Reparation af trapperne til parkeringspladsen ved Akademivej 3-19 samt trapperne ned til 

opgangene 

Forslagsstilleren fremlagde supplerende kommentarer til sit forslag vedrørende trapperne til 

parkeringspladsen ved Akademivej 3-19 samt trapperne ned til opgangene. 

 

Forsamling vedtog, at trappernen skal vedligeholdelses indenfor budgettets rammer. 
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Forslag 3 

Fra Preben 

 

Mulighed for indlevering af pærer samt lysstofrør på affaldspladsen  

Afdelingsleder Flemming Hjorth oplyste forsamlingen om, at dette kan håndteres over drif-

ten, og det var derfor ikke nødvendigt at stemme om forslaget. 

 

Etablering af parkeringspladser, hvor det er muligt, omkring Blok A ved nr. 13 

Afdelingsleder Flemming Hjorth oplyste forsamlingen om anlæggelse af ca. 32 midlertidige 

parkeringspladser, der er ved at blive etableret. 

 

Hanne Lentz-Nielsen oplyste forsamlingen om, at man i først omgang har valgt ikke at asfal-

terer de midlertidige parkeringsarealer. Man har vurderet, at det vil kunne svarer sig at vente 

til det nye byggeprojekt påbegyndes. Udgiften til asfaltering kan herved indgå i byggeprojek-

tet. 

 

Forsamlingen vedtog, at der etableres parkeringspladser jf. afdelingsbestyrelsens forslag nr. 9.  

 

Nedlæggelse af grillpladsen ved Blok A samt forbud om grill på altaner og i haver opret-

holdes 

Forsamlingen vedtog, at grillpladsen nedlægges jf. forslag nr. 1. 

 

Forslag 4 

Fra Jørgen Nielsen, Akademivej 39, 2. tv. 

 

Ønske om skråparkering, når der etableres nye parkeringspladser 

Der er ikke budget til ny afstribning. Der afventes ny asfaltering, før ny aftribning sker. 

 

Forslaget faldt. 

 

Forslag 5 

Fra Jørgen Nielsen, Akademivej 39, 2. tv. 

 

Flytning af grillplads 

Forsamlingen vedtog, at grillpladsen nedlægges jf. forslag nr. 1. 

 

Forslag 6 

Fra Jørgen Nielsen, Akademivej 39, 2. tv. 

 

Fodring af fugle 

Forslagsstilleren fremlagde sit forslag. 

 

Forslaget kunne ikke bringes til afstemning og faldt. 
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Forslag 7 

Fra Fatih Utlu, Lundtoftegårdsvej 19, 2. th. 

 

Indgåelse af aftale med parkeringsselskab 

Kundechef Marianne Vittrup oplyste forsamlingen om, at afdelingens parkeringspladser er 

private parkeringspladser med offentlig adgang. Man kan derfor ikke nægte fremmede, der 

ikke er beboere i Fortunen Øst, at parkere på pladserne. 

 

Det er dog muligt at lave en udlicitering til et privat parkeringsselskab, som kan håndhæve 

parkeringsreglerne i Fortunen Øst. 

 

Det vil ikke være en omkostning for afdelingen at indgå aftale med et privat parkeringssel-

skab. 

 

Forsamling godkendte, at afdelingsbestyrelsen kommer med et konkret forslag, som behand-

les på et ekstraordinært afdelingsmøde senere på året. 

 

Forslag 8 

Fra afdelingsbestyrelsen i Fortunen Øst 

 

Udskiftning af persienner på altanerne 

Driftschef Peter Lundgreen oplyste forsamlingen om, at der er indhentet tilbud på udskift-

ningen af persiennerne. Udskiftningen kommer til at koste Fortunen Øst 5,5 mio. kr.  

 

Der vil, såfremt forslaget godkendes, blive indhentet yderligere tilbud (miniudbud). 

 

Forsamlingen stemte om forslaget. 61 beboere stemte for og 31 beboere stemte imod. 

 

Forsamling vedtog hermed forslaget om udskiftning af persiennerne og projektets igangsæt-

telse. 

 

Der blev efterfølgende fra forsamlingen stillet forslag om urafstemning. Forslaget faldt. 

 

********************************************************************************************* 

 

Det ordinære afdelingsmøde blev foreløbigt afbrudt. Der var på beklagelig vis sket en fejl i bookning af 

lokalet på Stadsbiblioteket, hvilket resulterede i, at det ordinære afdelingsmøde skulle afsluttes senest kl. 

21.15, hvor biblioteket lukkede.  

 

Der indkaldes derfor til en fortsættelse af afdelingsmødet indenfor 14 dage. 

 

Det ordinære afdelingsmøde sluttede kl. 21.17. 

 

********************************************************************************************* 
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Fortsættelse af det ordinære afdelingsmøde den 29. maj 2017, kl. 19.00 

 

Forsamlingen godkendte John Olsen som dirigent og Katja Bremer som referent til fortsættelsen af det 

ordinære afdelingsmøde den 29. maj 2017. 

 

Forslag 9 

Fra afdelingsbestyrelsen i Fortunen Øst 

 

Etablering af midlertidige parkeringspladser 

Forsamlingen vedtog, at der etableres parkeringspladser jf. afdelingsbestyrelsens forslag. 

 

Forslag 10 

Fra afdelingsbestyrelsen i Fortunen Øst 

 

Nedlægning af aftenkontortiden 

Forsamlingen vedtog med stort flertal, at aftenkontortiden bortskaffes. 

 

Forslag 11 

Fra Christian Morgenstjerne, Lundtoftegårdsvej 13, 5. tv. 

 

Bookingsystem til vaskeriet 

Forslaget faldt. 

 

Forslag 12 

Fra Christian Morgenstjerne, Lundtoftegårdsvej 13, 5. tv. 

 

Indgåelse af aftale med parkeringsselskab 

Forsamling godkendte, jf. forslag nr. 7, at afdelingsbestyrelsen kommer med et konkret for-

slag angående udlicitering til et privat parkeringsselskab, til fremlæggelse på et ekstraordi-

nært afdelingsmøde senere på året. 

 

Forslag 13 

Fra Mikael Albert von Magius, Akademivej 23, st. th. 

 

Omdannelse af 200 almene boliger i Fortunen Øst til andelsboliger samt ejerboliger 

Det er ikke tilladt at lave afstemning om dette. Forslaget faldt. 

 

Afskaffelse af ejendomskontoret 

Det er ikke tilladt at lave afstemning om dette. Det er organisationsbestyrelsen, der træffer 

beslutning herom. Forslaget faldt. 

 

Husdyr - tilladelse til en kat eller lille hund 

Forslaget om husdyr blev af forsamlingen forkastet.  
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Der er beboere, der har observeret en hund i afdelingen. Såfremt man obsereverer husdyr i 

bebyggelsen, skal man skrive observationerne ned og sende disse i en skriftelig beboerklage 

til ejendomskontoret. 

 

Forslag 14 

Fra Ole Kragh Jensen, Akademivej 15, 1. th. 

 

Skiltning om privat beboerparkering 

Forslaget vil blive behandlet på det ekstraordinære afdelingsmøde senere på året. 

 

Forslag 15 

Fra Kim Normann Hansen (Akademivej 5, 2. tv.), Britta Stuhr (Akademivej 11, st. tv.), Søren Kynde-

sen (Lundtoftegårdsvej 27), Lisa Jensen (Akademivej 17, st. th.) og Christian Morgenstjerne (Lundtof-

tegårdsvej 13, 5. tv.) 

 

Oprettelse af værktøjsfællesskab 

Forsamlingen vedtog forslaget. 

 

Forslag 16 

Fra Hanne Wodskou, Akademivej 41, st. tv. 

 

Hovedrengøring af trapperne 

Der blev fra forsamlingen udtrykt ønske om, at ejendomskontoret også laver stikprøvekon-

troller af rengøringen. Klager herom kan sendes til ejendomskontoret. Der er ikke penge i 

budgettet til en hovedrengøring, så hvis forslaget vedtages, vil det medføre et overtræk på 

budgettet. Forsamlinfen vedtog forslaget. 

 

Forslag 17 

Fra Ole Mårtensson, Akademivej 11, 2. th. 

 

Opsætning af håndfang/gelænder 

Forslag om opsætning af håndfang/gelænder i grøn og blå blok, til hjælp for ældre beboere 

med gangbesvær. Dette er en kommunal opgave. Ældre beboere med gangbesvær anmodes 

om at søge gennem hjælpemiddelcentralen hos kommunen. Man kunne ikke konkret  sige, 

hvad det ville koste for afdelingen at få opsat gelændre m.m. Derfor udsættes forslaget. Afde-

lingsbestyrelsen undersøger priser samt bringer punktet til videre behandling på det ekstra-

ordinære afdelingsmøde senere på året. 

 

Forslag 18 

Fra Connie og Ole Aagaard Pedersen, Akademivej 7, 1. th. 

 

Solafskærmning - farvevalg 

Ønske om at solafskærmningen bliver en lysere farve end forevist på ejendomskontoret. Af-

delingsbestyrelsen oplyste, at de gerne vil arbejde videre med at finde en lysere farve, hvis 

blot diverse forhold, blandt andet kommunens godkendelse, ikke modarbejder dette ønske. 
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Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med forslaget. 

 

Forslag 19 

Fra Birthe Jensen, Akademivej 3, 1. th. 

 

Renovering af bede 

Forslaget faldt. 

 

Istandsættelse af legepladsen 

Der ligger en officiel godkendelse af det eksisterende faldunderlag på legepladsen, derfor 

sættes forslaget ikke til afstemning. 

 

Udskiftning af hoveddøre 

Afdelingsbestyrelsen arbejder med forslaget, og derfor sættes dette ikke til afstemning 

 

Maling af opgange 

Der var blandt forsamlingen snak for og imod farveregulering. Forslaget faldt. 

 

Forslag 20 

Fra Finn Gjerding, Lundtoftegårdsvej 17, st. th. 

 

Flere parkeringspladser 

Dette er allerede vedtaget jf. tidligere forslag. 

 

Plantning af bøgehæk (mod Lundtoftegårdsvej) 

I forslaget vedrørende de nye p-pladser vil spørgsmålet om bøgehække tages op til overvejel-

se. 

 

Reparation af huller i asfalten (Lundtoftegårdsvej) 

Man afventer på nuværende tidspunkt kommunens udspil omkring affaldssortering, som vil 

have indflydelse på, hvordan og hvornår afdelingen skal bruge økonomi herpå. 

 

Opsætning af udendørsbelysning 

Man afventer på nuværende tidspunkt kommunens udspil omkring affaldssortering, som vil 

have indflydelse på, hvordan og hvornår afdelingen skal bruge økonomi herpå. 

 

Manglende varmt vand 

Kritik – men ikke et forslag. 

 

Vedligeholdelse af bede 

Kritik – men ikke et forslag. 

 

Isolering af gavle 

Kritik – men ikke et forslag. 
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8. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. På valg er Mariann Lindvig og Katja Bremer 

 

Katja Bremer ønskede ikke at genopstille. Agnethe Kristensen, Akademivej 15, st.tv., ønskede 

at opstille og blev valgt som afdelingsbestyrelsesmedlem. 

 

Mariann Lindvig ønskede at genopstille og blev genvalgt som afdelingsbestyrelsesmedlem. 

 

Agnethe Kristensen og Mariann Lindvig er begge valgt som afdelingsbestyrelsesmedlemmer 

for en 2-årig periode. 

 

 

9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. På valg er Ulf D. Larsen 

 

Ulf D. Larsen ønskede ikke at genopstille. Katja Bremer ønskede at opstille og blev valgt som 

suppleant til afdelingsbestyrelsen. 

 

Katja Bremer er valgt som suppleant til afdelingsbestyrelsen for en 1-årig periode. 

 

 

10. Eventuelt 

 

 Der var fra forsamlingen ros til afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret i forhold til at 

nedlægge grillpladsen, bortset fra at der  mangler det sidste (fliserne). 

 

 Træerne, der bliver brugt til julebelysning hvert år, er ved at dø. Hvad kan vi gøre ved 

det? 

 

 Der var fra forsamlingen spørgsmål om muligheden for at lave en ’buffer’ på økonomien 

til uforudsete udgifter. Dette er ikke lovmæssigt en mulighed. 

  

 Der var fra forsamlingen en forespørgsel om muligheden for at kunne udskifte sin ho-

veddør gennem en personlig huslejeforhøjelse (individuel modernisering over huslejen). 

Dette er ikke muligt. 

 

 Der var fra forsamlingen spørgsmål til, hvor langt man er kommet med altandørene, som 

mange steder er slidte, skæve, svære at lukke og utætte? Driften er i gang med at under-

søge løsninger. Blandt andet en løsning der kan hedde to-delte døre, som har den fordel, 

at den ikke skal løftes ind med lift (som er omkostningfuldt). 

  

 Der var fra forsamlingen spørgsmål om, hvorvidt tørrepladserne kan blive renoveret? 

Dette ligger i budgettet for 2017/2018 og vil blive ordnet efter den 1. september 2017, hvor 

det nye budgetår starter.   
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Dirigenten takkede forsamlingen for et godt ordinært afdelingsbestyrelsesmøde (fortsættelse 

heraf). 

 

Fortsættelsen af det ordinære afdelingsmøde sluttede kl. 21.00. 


