
 

Referat 
 

 

Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst  

 

Afholdt den: 2. maj 2016, kl. 19.00  

Til stede: 61 beboere  

Fra KAB: Marianne Vittrup, Martin Schwartz-Gjedsted, Henning Blegind Jacobsen og 

Christel S. A. Pedersen 

Referent: Christel S. A. Pedersen 

 

 

 
 

4. maj 2016 

1/8 

Der var til mødet fremmødt i alt 61 beboere, 47 lejemål svarende til 94 stemmer. 

 

 

1. Velkomst og valg af dirigent 

 

Formand Hanne Lentz-Nielsen bød velkommen til Fortunen Øst’s ordinære afdelingsmøde 

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

Olsen som dirigent. 

 

Dirigenten oplyste forsamlingen om, at en repræsentant fra Lyngby Loppetorv ønskede at 

sidde med til mødet. Forsamlingen godkendte repræsentantens fra Lyngby Loppetorvs til-

stedeværelse. 

 

Dirigenten kunne konstatere at mødet var lovformeligt indvarslet og derfor beslutningsdyg-

tigt. 

 

 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

 

Katja Bremer, Rikke og Erling blev valgt som stemmeudvalg. 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 25. april 2016. 

 

Beretningen blev sat til debat. 

 

Dialogmøderne 

Der var i forsamlingen utilfredshed med lukningen af dialogmøderne. Det blev ytret, at der 

det sidste års tid har manglet orienteringer samt referater fra afdelingsbestyrelsen side.  

 

Formand Hanne Lentz-Nielsen forklarede, at lukning af dialogmøderne skyldes, at man 

mener at Driftsleder Flemming Hjorth spilder sin tid ved at sidde og vente på henvendelser 

fra beboerne. Der kommer nemlig ikke rigtig nogen.  
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Hvad angår de manglende orienteringer til beboerne samt referater, oplyste Hanne Lentz-

Nielsen, at Mariann Lindvig (afdelingsbestyrelsesmedlem) samt Sabrina Bognolo (fra ejen-

domskontoret) nu er blevet uddannet i at opdatere afdelingens hjemmeside, og at man stræ-

ber efter fremadrettet at uploade diverse orienteringer m.v. herpå. 

 

Afdelingsbestyrelsen tog forsamlingens kritik vedrørende lukningen af dialogmøderne til ef-

terretning, og man vil fra afdelingsbestyrelsens side overveje, hvorvidt man vil genåbne for 

dialogmøderne. 

 

Dialogmøderne er en mulighed for, at beboerne i et givent tidsrum kan møde op og stille 

spørgsmål samt fremlægge deres ideer/forslag. 

 

Lyngby Loppetorv 

Der var fra forsamlingen en hel del kommentarer til Lyngby Loppetorv. Man mener ikke, at 

de godkendte forudsætninger, der blev godkendt på sidste års afdelingsmøde, overholdes. En 

af forudsætningerne for godkendelsen til afholdelse af Lyngby Loppetorv var blandt andet, at 

der skulle være adgang til hallen fra kl. 9.00 om morgenen, men beboerne har erfaret at stade-

holderne i en periode allerede startede fra kl. 6.00. Dette blev repræsentanter fra Lyngby 

Loppetorv gjort opmærksom på, ikke var en del af den indgåede aftale. 

 

Nu står der i den udsendte beretning, at folk fra Loppetorvet må møde ind fra kl. 8.30 – men 

dette er ikke det, som blev godkendt på sidste års ordinære afdelingsmøde. 

 

Formanden bekræftede, at stadeholderne nu møder op kl. 8.30. 

 

Der blev i forsamlingen kommenteret på indtægten ved Lyngby Loppetorvet samt ytret, at 

man gerne vil undvære denne indtægt og helt ophøre udlejningen af hallerne til Lyngby Lop-

petorv. 

 

Forsamlingen udtrykte deres bekymring i forhold til rygter om afholdelse af udendørs loppe-

marked i Fortunen Øst. Formand Hanne Lentz-Nielsen afviste disse rygter og forsikrede for-

samlingen om, at disse rygter ikke har noget på sig. Der vil ikke blive givet tilladelse til af-

holdelse af udendørs loppemarked til Lyngby Loppetorv. 

 

Problemer med unge mennesker samt hærværk 

Forsamlingen mente, at der i beretningen manglede en orientering vedrørende de mange og 

stigende ungeproblemer samt hærværk, man oplever i Fortunen Øst.  

 

Kundechef Marianne Vittrup fra KAB oplyste forsamlingen om, at alt hærværk og krimina-

litet til hver en tid skal anmeldes til politiet.  

 

Er afdelingens ejendom/ting beskadiget skal ejendomskontoret altid have besked herom 

snarest muligt, og ejendomskontoret anmelder efterfølgende til politiet.  

 

Er det beboerens egen ejendom/ting, der er beskadiget, eller er man blevet truet m.v. skal man 

som beboer selv straks kontakte og anmelde hændelsen til politiet. 
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Såfremt der er tale om en person/personer, der bor i Fortunen Øst, og disse skaber problemer 

samt utryghed m.v., kan KAB kun køre en sag, såfremt der foreligger dom eller en retslig af-

gørelse. I yderste konsekvens kan det betyde opsigelse af lejemålet, såfremt blot én person i 

husstanden bliver dømt. 

 

Såfremt det er udefrakommende, der opholder sig på Fortunen Øst’s arealer, er det kun 

politiet, der kan gribe ind og afhjælpe. 

 

Indbrud  

Forsamlingen foreslog, at man sikrer døre til lejlighederne langt bedre med bedre lås eller 

eventuelt en udskiftning til indbrudssikre døre. Ydermere blev der spurgt ind til, hvorfor 

man ikke fik opsat videoovervågning? Punktet om videoovervågning behandles for sig selv 

under indkomne forslag. 

 

Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen. 

 

 

4. Godkendelse af driftsbudget 

 

Økonomimedarbejder Henning Blegind Jacobsen fra KAB gennemgik Fortunen Øst’s 

driftsbudget for 2016/2017. 

 

Driftsbudgettet er omdelt til samtlige beboere i Fortunen Øst den 25. april 2016. 

 

Stigende vandforbrug 

En af de større udgifter i Fortunen Øst er det stigende vandforbrug. Der blev i forsamlingen 

kommenteret på, at man mener, at ejendomskontoret desværre er alt for lang tid om at udføre 

diverse reparationer/udbedringer, og dette derfor kan gøre, at vandet står og løber/drypper 

unødvendigt længe. 

 

Derudover var der en snak omkring muligheden for opsætning af individuelle målere til af-

læsning af vandforbrug. Dette er på nuværende tidspunkt desværre ikke muligt at få opsat 

grundet rent tekniske udfordringer - der er samme stigestreng til flere lejemål. 

 

Kundechef Marianne Vittrup fra KAB oplyste forsamlingen om, at der fra KAB’s side holdes 

stort fokus på stigninger i forbrugsudgifterne, og at vi ser efter måder/løsninger for afdel-

ingen at spare på. 

 

Driftsbudgettets tilblivelse 

Driftschef Martin Schwartz-Gjedsted fra KAB fortalte kort om tilblivelsen af afdelingens 

driftsbudget, der blandt andet sker ved markvandringer, hvor afdelingsbestyrelsen, drifts-

personale og driftschef sammen gennemgår afdelingen og finder frem til, hvad der trænger til 

vedligeholdelse/forbedringer m.v. Derudover afholdes der budgetmøder med afdelingsbesty-

relsen. Ydermere fortalte Martin Schwartz-Gjedsted om kommende projekter, der er afsat 

penge til i driftsbudgettet. 
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Videoovervågning 

Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål om, hvorvidt videoovervågning er indeholdt i 

budgettet? Dirigenten orienterede om, at det er det ikke. Såfremt forslaget om videoovervåg-

ning bliver godkendt, vil der være en lang proces med gennemgang af økonomien i forslag-

et, indhentelse af tilbud samt drøftelse med politiet. Først herefter kan projektet i sidste ende 

blive forelagt til godkendelse på et ekstraordinært afdelingsmøde. 

 

Der blev fra forsamlingen kommenteret på, at såfremt videoovervågning bliver for dyr en 

løsning, så må der findes et andet alternativ, eventuelt ved ansættelse af en vagt/vagter, der 

kan gå rundt i bebyggelsen. Forsamlingen mente ikke, at der skal gås på kompromis med 

sikkerheden. 

 

Budgettet for 2016/2017 blev af forsamlingen enstemmigt vedtaget og godkendt. 

 

5. Seneste års regnskab til orientering 

 

Økonomimedarbejder Henning Blegind Jacobsen fra KAB gennemgik Fortunen Øst’s 

regnskab for 2014/2015. 

 

Regnskabet er omdelt til samtlige beboere i Fortunen Øst den 25. april 2016. 

 

Dirigenten supplerede med, at regnskabet er revideret uden anmærkninger fra revisionen. 

 

Regnskabet for 2014/2015 blev af forsamlingen taget til efterretning. 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag  

 

Nedenstående forslag er omdelt til samtlige beboere i Fortunen Øst den 25. april 2016. 

 

Forslag 1  

Fra Agnethe Kristensen, Akademivej 15, st. tv. 

 

Videoovervågning 

Forslagsstilleren fremlagde supplerende kommentarer til sit forslag vedrørende opsætning af 

videoovervågning. Hun fortalte om, at der for tiden er rigtig mange unge mennesker på 

grillpladsen, og politiet er blevet tilkaldt mange gange. Derudover fortalte hun om alt det 

hærværk og de indbrud, der finder sted i Fortunen Øst. 

 

Driftschef Martin Schwartz-Gjedsted fra KAB kunne på selve mødet fortælle, at man allerede 

er i gang med at undersøge, hvad videoovervågning vil koste afdelingen, samt hvad der er 

muligt inden for den givne budgetramme. 

 

Kundechef Marianne Vittrup fra KAB foreslog forsamlingen at træffe en principbeslutning 

vedrørende opsætning af videoovervågning.  
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Hun supplerede med, at KAB allerede er i dialog med politiet for at finde frem til, hvad der er 

den bedste løsning og vil have størst effekt for afdelingen, når det kommer til overvågning 

samt beboernes/afdelingens sikkerhed. 

 

Forsamlingen ytrede ønske om, at man får vendt døren til parkeringskælderen, så den ikke så 

nemt kan sparkes ind. 

 

Forsamling godkendte, at der arbejdes videre med det indbragte forslag.  

 

Forslag 2 

Fra Mikael Albert Von Magius 

 

Anskaffelse af hjertestartere 

 

Driftschef Martin Schwartz-Gjedsted fra KAB har undersøgt prisen på en hjertestarter. Denne 

koster 12.000,00 kr., og dertil skal der indkøbes et opbevaringsskab, som koster 9.000,00 kr. 

Derudover er der vedligeholdelsesomkostninger på 500,00 kr.  

 

Trygfonden yder tilskud til hjertestartere, men som oftest gives disse tilskud til offentlige in-

stitutioner (plejehjem, skoler m.v.). Fortunen Øst kan derfor ikke være sikker på at opnå et 

tilskud til indkøbet af en hjertestarter. 

 

Forsamlingen blev oplyst om, at der allerede forefindes en hjertestarter på Baunehøj, som 

ikke er langt derfra.  

 

Forsamling godkendte, at der arbejdes videre med det indbragte forslag. 

 

Forslag 3 

Fra Hans Lauridsen, Akademivej 1, 9, st. th. 

 

Træffetid på ejendomskontoret 

Kundechef Marianne Vittrup oplyste forsamlingen om, at Fortunen Øst er en del af et drifts-

fællesskab. Stemmer man for at få den gamle træffetid tilbage, så vil timerne, der går til den 

udvidede træffetid, blive taget andet steds fra i afdelingen. 

 

Forsamling tilkendegav, at de ønskede den gamle åbningstid genindført. 

 

Forslag 4 

Fra O. K. Jensen, Akademivej 15, 1. th. 

 

Lyngby Loppetorv i hallerne 

Forslagsstilleren mente ikke, at de godkendte forudsætninger for udlejning af hallerne til 

Lyngby Loppetorv, der blev godkendt på sidste års ordinære afdelingsmøde, overholdes, når 

det kommer til parkering samt adgangskontrol.  
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Repræsentanten fra Lyngby Loppetorv tog forsamlingens kritik samt kommentarer til efter-

retning. Han forsikrede derudover forsamlingen om, at man fra Lyngby Loppetorvs side kun 

henviser deres besøgende til at benytte DTU’s parkeringsplads. 

 

Forsamlingen tilkendegav, at repræsentanten fra Lyngby Loppetorv skal sørge for at parker-

ingsforholdene normaliseres, at alle kommunale godkendelser indhentes, og at Loppetorvet 

ikke er til gene for beboerne.  

 

Forsamlingen blev gjort opmærksom på, at afdelingens parkeringspladser er private parke-

ringspladser med offentlig adgang. Man kan derfor ikke nægte fremmede, der ikke er 

beboere i Fortunen Øst, at parkere på pladserne. 

 

Forslag 5 

Fra Preben 

Forslagsstiller var ikke til stedet på mødet. 

Maling af parkeringsbås stregerne 

Der skal i 2017 udføres asfaltering af området. Derfor venter man med at male stregerne til 

parkeringsbåsene, indtil disse arbejder er tilendebragt. 

 

Justering af elevatordørene samt aktivering af åbnings/lukningskontakten 

Justeringer er allerede udført. 

 

Forslag 6 

Fra Natashja Izaabel Christensen, Lundtoftegårdsvej 13, 5. mf. 

 

Forslagsstiller var ikke til stedet på mødet. 

 

Renovering af cykelstativer ud for Lundtoftegårdsvej 13 samt fjernelse af efterladte cykler. 

Opgaven er allerede iværksat. 

 

Driftsleder Flemming Hjorth finder ud af, om man eventuelt kan placere cykelstativerne mere 

hensigtsmæssigt, så cyklerne ikke vælter ind i biler m.v. 

 

Indgangspartidøren i nr. 13 - fjerne ruder og luk af med plader 

Den originale rude er netop blevet tilpasset af glarmester, og døren er blevet justeret.  

 

Afdelingsbestyrelsesmedlem Christian Morgenstjerne supplerede med, at afdelingsbestyr-

elsen på nuværende tidspunkt arbejder med et projekt vedrørende opsætning af vindfang. 

Ved opsætning af vindfang vil man kunne undgå, at dørene smækker voldsomt i. 

 

Opslag i opgangene vedrørende hensynstagen 

Der er intet i afdelingens regelsæt, der går imod, at unge, der er beboere i afdelingen, kan 

afholde arrangementer/leje hallen.  
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Forslag 7 

Fra afdelingsbestyrelsen 

 

Forslag til finansiering af ekstraudgift i forbindelse med renovering af afdelingens vaskeri 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til forslaget. 

 

Forsamlingen godkendte enstemmigt afdelingsbestyrelsens forslag. 

 

 

7. Valg af afdelingsbestyrelsesformand. På valg er Hanne Lentz-Nielsen 

 

Hanne Lentz-Nielsen ønskede ikke at genopstille som formand. 

 

Afdelingsbestyrelsesmedlem Christian Morgenstjerne oplyste, at han gerne ville overtage for-

mandshvervet. Der var ingen modkandidater til posten, og Christian Morgenstjerne blev af 

forsamlingen enstemmigt valgt som ny afdelingsbestyrelsesformand for en 2-årig periode. 

 

 

8. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. På valg er Lene Kristensen og Pia Rantsen Jensen 

 

Lene Kristensen og Pia Rantsen Jensen ønskede ikke at genopstille.  

 

Hanne Lentz-Nielsen blev valgt som afdelingsbestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.  

 

Silas Mudoh (Lundetoftegårdsvej 37, 1. th.) blev valgt som afdelingsbestyrelsesmedlem for en 

2-årig periode.  

 

Katja Bremer (Lundetoftegårdsvej 13, st. th.) blev valgt som afdelingsbestyrelsesmedlem for 

en 1-årig periode.  

 

 

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

 

Ulf D. Larsen blev genvalgt som suppleant til afdelingsbestyrelsen for en 1-årig periode. 

 

 

10. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer 

 

Forsamlingen delegerede afdelingsbestyrelsen til at udpege en repræsentant til Lyngby 

Boligselskabs repræsentantskab. 
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11. Eventuelt 

 

Der lød fra forsamlingen en kæmpe stor tak til afgående formand Hanne Lentz-Nielsen for 

hendes store arbejdsindsats som afdelingsbestyrelsesformand i Fortunen Øst samt for den 

ildsjæl, som hun er. 

 

Dirigenten takkede forsamlingen for et godt møde, og formanden takkede dirigenten for god 

mødeledelse. 

 

Mødet sluttede kl. 22.02. 


