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Referat fra det ordinære afdelingsmøde i Fortunen 

Mandag d. 13.09.2021 

Hotel Scandic  

 

1) Velkomst og valg af dirigent 

Kaj Eliasen (KE) bød velkommen og ønskede alle en god aften. Særlig velkommen til 

kundechef Marianne Vittrup (MV), økonomimedarbejder Henning Jacobsen (HJ), Driftschef 

Anders Brøgger (AB), samt serviceleder Tine Aabald og Morten fra ejendomskontoret. 

Kaj opfordrede beboerne til at mødet blev holdt i en god tone og med godt humør. 

 

John Olsen (JO) formand for KAB´s bestyrelse blev valgt som dirigent og takkede for 

valget. 

Mødet var rettidigt og lovformeligt indkaldt.  

”Der er mange forslag i år, så beboerne opfordres til at fatte sig i korthed”. 

 

2) Valg af stemmeudvalg og referent 

Referent: Jane Østergaard (JØ) 

 

Valg af stemmeudvalg: Udskydes til senere, hvis det bliver nødvendigt. 

 

3) Fremlæggelse af beretning  

 

Beretningen er udsendt til tiden sammen med indkomne forslag. 

Kaj Eliasen takkede ejendomskontoret for godt samarbejde i de vanskelige tider under 

Corona. 

KE opfordrer beboerne til at deltage i forskellige beboergrupper f.eks. i forbindelse med el-

ladestandere. 

 

Kommentarer fra salen:  

• Indgangsdøre i etagehusene og hoveddøre i rækkehusene.  

Parkhøjvej 10: Der er stadig problemer med nogle døre i etagehusene, som ikke er 

indstillet korrekt. Der er ligeledes problemer med løse håndtag 

• Asfaltering. Garageområdet på Sorgenfrigårdsvej mangler asfalt pga. fremtidig 

renovering af garagerne. Der mangler asfalt ved garagerne ved Lyngbygårdsvej. 
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• Registrering af tilbygninger m.m. Reglerne er, at man betaler for vedligeholdelse på 

den ene eller anden måde.  

Der var mange spørgsmål og kommentarer til problematikken.  

Der var meget undren ang. vedligeholdelse og betaling af opførte tilbygninger, 

specielt, når man selv har betalt for opførelsen.  

Spørgsmål til hvor pengene til vedligeholdelse ender: De bliver lagt i 

langtidsbudgettet til vedligeholdelse af bygningerne. 

Opfordring til der bliver udfærdiget et dokument til beboerne, der klart redegør for 

ordningen. 

• Forslag om, at man på hjemmesiden kan kommunikere med bestyrelsen. 

Beretningen er godkendt 

4) Godkendelse af driftsbudget:   

Budget for 2020/2021 samt 2021/2022 er uddelt til tiden sammen med indkomne forslag. 

 

2020 / 2021: Budgettet er godkendt i organisationsbestyrelsen og pengene brugt i sidste 

regnskabsår. 

2021/2022: HJ orienterede om budget. Der vil blive en lille huslejestigning på 1%.  

Da budgettet går fra 01.09. er det allerede i gang. 

Hjemfaldsydelsen stiger med 0,12 kr. pr m2. 

HJ gennemgik de forskellige udgifter, som kan ses i det omdelte materiale. 

 

Orientering om budget. 

Udgifter kan deles op i:  

• Upåvirkelige 51 %: Bl.a. Lån, ejendomsskatter, forsikringer, bidrag til LB og KAB, 

dispositionsfond A og G indskud, uforudsete udgiftsstigninger, ydelser vedr. lån og 

afskrivning på underskud fra tidligere.  

• Påvirkelige 44 %: Bl.a. Renholdelse, almindelig og planlagt vedligeholdelse samt 

henlæggelser. Indvendig vedligeholdelse. Tab ved lejeledighed ved fraflytning 

• Adfærdsafhængige 5 %: Bl.a. Vand, renovation, energiforbrug på fællesarealer, 

drift af vaskeri, mødelokaler. 

 

Spørgsmål og svar: Hvorfor stiger huslejen, når der er overskud?  

Der er en lille huslejestigning på 1%, så man kunne sætte henlæggelserne lidt op. 

Budgettet er godkendt  
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5) Fremlæggelse af regnskab. 

Årsregnskab for 2018 / 2019 samt 2019/2020 er uddelt til tiden sammen med indkomne 

forslag. 

HJ gennemgik regnskabet.  

I 2019/ 2020 var der et overskud på 785.536 kr. som er brugt på afskrivning til indgangs- og 

hoveddøre. 

Regnskabet er taget til efterretning. 

 

6) Valg af formand. 

Kaj Eliasen er valgt 

 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

Jan Kjær-Hansen ønsker ikke genvalg 

Leif Hansen, Sorgenfrigårdsvej og Niels Sørensen, Agervang er valgt for en 1- årig periode 

 

Benny Jensen, Lyngbygårdsvej og Jane Østergaard, Agervang er valgt for en 2 - årig 

periode. 

 

8) Valg af suppleanter:   

Jan Kjær-Hansen, Bækkevang og Jesper Staude, Agervang er valgt som suppleanter 

 

 

9) Opdeling af Fortunen: 

 

På afdelingsmødet d. 12.11.2019 blev det besluttet at bevilge 25.000 kr. til en nærmere 

undersøgelse af de økonomiske konsekvenser af en opdeling. Analysen af opdelingen er 

uddelt til tiden sammen med indkomne forslag og kan samtidig læses på hjemmesiden. 

Afdelingsmødet skal beslutte, om man ønsker en opdeling. Herefter sendes beslutningen 

videre til Lyngby Boligselskab, LTK, Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark, samt 

realkreditinstitutionerne, som alle skal godkende opdelingen. 

 

Marianne gennemgik analysen. 

 

Forslaget til opdeling af afdelingen blev godkendt med meget stort flertal. 
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10) Indkomne forslag: 

 

0) Forslag om maling og let slibning af fliser på badeværelse og køkken 

Forslagsstiller: Lyngbygårdsvej 89 

 Forslaget vedtaget. Kravene udarbejdes og skal opfyldes. 

 

Garager: Forslag 1 + 3 + 4  

 

1) Forslag om garagerne på Sorgenfrigårdsvej 47 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

a) Renovering af garagerne: ca. 1.400.000 kr.  

b) Nedrivning af garagerne og opsætning af carporte: ca. 1.000.000 kr. 

c) Nedrivning af garagerne og etablering af afmærkede P-pladser: ca. 370.000 kr. 

Alle tre forslag indeholder asfaltering, lys m.m. 

 

Forslag a blev vedtaget.  

Bestyrelsen arbejder på evt. huslejestigning ved forslag a, som skal godkendes på næste 

afdelingsmøde 

 

 

2) Ny pulje til individuel modernisering 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Der var udfærdiget et oplæg, som er uddelt til tiden sammen med indkomne forslag. De, der 

har søgt, men ikke kom med i første omgang, vil få fortrinsret ved næste pulje. 

Hvis man har fået renoveret et køkken, kan man kun få moderniseret badeværelse, hvis der 

er penge nok til hele renoveringen i det lånte beløb. 

Forslaget vedtaget. 

 

3) Garager på Sorgenfrigårdsvej 47 

Forslagsstiller: Sorgenfrigårdsvej 49 

Se under punkt 1 

Forslaget vedtaget. 

  

4) Vedligeholdelse af garageporte i Agervang 

Forslagsstiller: Agervang 74 

Ligger i vedligeholdelsesplanen, så arbejdet vil blive sat i gang, når de kommer på 

budgettet. 

 

Vej: Forslag nr. 5 + 6 og 8 – 12 

 

Kaj har talt med kommunen om at få hævet krydset ved indkørslen fra Klampenborgvej til 

Agervang, så der bliver et bredt bump.  
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Kommunen vil ikke fjerne chikanerne 

Det foreslås, at der nedsættes en beboergruppe, som arbejder videre på forslagene om evt. 

bump eller anden form for trafiksanering. 

Følgende beboere ønskede at deltage i ”trafikgruppen”: 

 

Thomas Ag 13, Kim Korn 6, Lean Korn 18, Niels Ag 26, Karsten Korn 8 

 

 

5) Vejbump på Kornagervej 

Forslagsstiller: Kornagervej 9 

 

6) Gangbro over Klampenborgvej 

Forslagsstiller: Agervang 48 

 

7) Lukning af vej bag butikkerne i Bækkevang 

Kaj mener ikke, kommunen vil give tilladelse til lukning af vej. 

 

Opsætning af bump ved nedkørslen fra Lyngbygårdsvej mellem butikkerne. 

Forslagsstiller: Bækkevang 1 

Forslaget vedtaget. 

 

 

8) Vejbump på Kornagervej og Agervang 

Forslagsstiller: Kornagervej 6 

 

9) Vejbump på Kornagervej og Agervang 

Forslagsstiller: Kornagervej 6 

 

10) Cykelsymbol ved chikanerne på Kornagervej 

Forslagsstiller: Agervang 52 

 

11) Vejbump på Kornagervej  

Forslagsstiller: Kornagervej 18 

 

Parkering: Forslag 12 + 13 

 

12) Parkeringsplads på græsplænen mellem Kornagervej og Klampenborgvej 

Forslagsstiller: Kornagervej 18 

Driften vil undersøge muligheden for P-plads. Kommunen skal give tilsagn til etableringen. 

 

13) P- vagt på Carlshøjvej 

Forslagsstiller: Carlshøjvej 20 

Problemer med manglende P-pladser ved etagehusene overgår til driften 
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Ladestandere: Forslag 14 - 18 

Kaj foreslår, der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder videre med problematikken om 

ladestandere. Marianne foreslår, at arbejdsgruppen arbejder sammen med eksperter fra 

KAB. 

Brian Ag 78, Jesper Ag 90, Martin Ag 80. Johnny Ag 48. Sonja Lyn 101. 

 

14) Ønske om orientering om planer for ladestandere 

Forslagsstiller: Agervang 64 

 

15) Ansøgning om financiering fra finansloven til ladestandere i Fortunen 

Forslagsstiller: Agervang 90 

 

16) Leje af ladestandere i Fortunen 

Forslagsstiller: Agervang 90 

 

17) Ladestandere i Fortunen 

Forslagsstiller Carlshøjvej 16 

 

18) Forbedring af elnettet i afdelingen til ladestandere, samt undersøge mulighed for 

tilskud gennem offentlige puljer og mulighed for samarbejde med el-selskaber. 

Forslagsstiller: Agervang 80 

 

Grønt og vedligehold: Forslag 18 - 26 

 

19) Planter til for- og baghave inkluderes i vedligeholdelseskontoen. 

Forslagsstiller:  

Det er ikke tilladt at bruge vedligeholdelseskontoen på planter. 

 

20) Bedre udnyttelse af mandskab. 

Forslagsstiller: Sorgenfrigårdsvej 49 

Der arbejdes hele tiden på bedre udnyttelse af mandskab 

 

21) Højere beplantning ved Bækkevang / Lyngbygårdsvej 

Forslagsstiller: Bækkevang 1 

Driften ser på problemet. 

 

22) Fjernelse af tørreburet på Carlshøjvej 

Forslagsstiller: Carlshøjvej 16 

Hvis det ikke bliver brugt, er forslaget vedtaget. 

 

23) Beplantning ved P-pladsen og græsset ud til Klampenborgvej 

Forslagsstiller: Agervang 14 

Containerne fjernes, når der skal affaldssorteres i enkelte containere til hver beboer. 

Driften ser på en evt. beplantning ved Klampenborgvej 
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24) Indkøb af robotplæneklippere 

Forslagsstiller: Carlshøjvej 20 

Det overvejes løbende på ejendomskontoret, om det kan betale sig i de forskellige områder. 

Afdelingsmødet går ind for mere biodiversitet. 

Forslaget ikke vedtaget. 

 

25)  Maling af legehus og tårn ved etagehusene 

Forslagsstiller: Sorgenfrigårdsvej 56 

             Driften ser på problemet og overtager aktiviteten 

             Forslaget vedtaget.  

 

26) Nedskæring af træer over 4 m 

Forslagsstiller: Agervang 54 

Træer langs Klampenborgvej ønskes beskåret. 

Driften ser på træerne på fællesarealerne. 

 

Skrald: Forslag 27 – 29 

 

27) Storskrald hentet af et ikke- kommunalt selskab eller genåbning af containere i 

materialegården 

Forslagsstiller: Lyngbygårdsvej 97 og Sorgenfrigårdsvej 1 

Problemet handler i stort omfang beboeradfærd. Det tager lang tid, før alle beboere har lært, 

hvordan og hvornår der hentes storskrald. Der er udsendt sedler til beboerne, og man kan 

finde de nøjagtige tider på hjemmesiden. 

Driften har jævnlig dialog med forsyningen og pålægges at holde øje med storskrald specielt 

i etagehusene. 

 

28) Affaldscontainere efterses morgen, middag og aften 

Forslagsstiller: Sorgenfrigårdsvej 49 

De bliver efterset jævnligt. 

 

29) Klage til LTK ang. larm fra genbrugsstationen på Firskovvej. 

Forslagsstiller: Agervang 74 

Driften tager sig af problemet 

 

Råderet: Forslag 30 - 37 

 

30) Udvidelse af pulje til individuel modernisering 

Forslagsstiller: 

Punktet er behandlet under punkt 2 

 

31) Redegørelse for arbejdet mht. registrering ag udestuer og skure i rækkehusene 
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Forslagsstiller: Sorgenfrigårdsvej 56 

Forslaget er trukket, hvis der kommer en grundig forklaring på, hvad der sker med sagen. 

Der arbejdes på sagen i driften. 

 

32) Ændring af regler for overdækkede terrasser 

Forslagsstiller: Agervang 90 

LTK har fastsat regler for overdækkede terrasser. Beboeren har fået et forslag til overdækket 

terrasse ved et enderækkehus, men bor i et midterhus. Man må gerne selv opføre en 

tilbygning, hvis man har fået tilladelse og følger retningslinjerne. 

Der blev udtrykt ønske om at tegninger over skur, udestue m.m. lægges på hjemmesiden. 

Niels vil gerne lægge det ind, hvis han kan få tegningerne fra KAB. 

 

33) Ansøgning om halvtag 

Forslagsstiller: Carlshøjvej 16 

Bestyrelsen undersøger, om kommunen kan godkende, at der bygges halvtag i haverne i 

etageejendommene. 

Forslaget vedtaget, hvis det er lovligt. 

 

34) Ændring af foreslåede vedligeholdelsesgebyrer på udvendige tilbygninger til et 

depositum 

Forslagsstiller:Agervang 90 

Det er ikke muligt at betale et depositum til vedligeholdelse af udvendige bygninger, da 

udvendig vedligeholdelse tages fra henlæggelserne. 

I første omgang, vil man i driften se på, hvor meget der bliver brugt ved fraflytninger og 

vedligeholdelsesarbejder indenfor de næste 1 - 2 år.  

Lovgivningen siger, at afdelingen skal stå for vedligeholdelse af tilbygninger.  

Forslag om, at der skal udarbejdes en redegørelse, som klart beskriver beslutningsgrundlaget 

og bl.a. hvor meget der er betalt for nedrivning og renovering af tilbygningerne.  

Beboerne undrer sig over, hvordan man er kommet frem til de priser, der er nævnt for de 

forskellige tilbygninger, da man ikke mener, beløbene er rimelige i forhold til, hvad der 

bliver brugt på vedligehold.  

Mange beboere gav udtryk for, at de var utilfredse med, at man skulle betale til vedligehold af 

tilbygninger, som man selv har betalt opførelsen af, og som man igennem tiderne har fået at vide, at 

man selv skulle vedligeholde, og ved mislighold skulle fjerne ved fraflytning. Mange beboere 

ønsker, at denne ordning fortsætter. Der vil blive udarbejdet informationsskrivelse om opkrævning 

af vedligeholdelsesomkostninger for udvendige råderetsarbejder. Prisniveau er udarbejdet i 

samarbejde med byggesagkyndig og besluttet af organisationsbestyrelsen for Lyngby Boligselskab  

 

 

35) Forslag om mulighed for etablering af udvendig vandhane i rækkehusene. 

Forslagsstiller: Agervang 74 

Der kan ansøges på ejendomskontoret, om evt. etablering af udendørs vandhane, hvis det 

overholder reglerne. Driften udarbejder regelsæt. 
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36) Ændring af råderet, så der bliver mulighed for etablering af toilet i mellembygningen i 

Agervang/ Kornagervej 

Forslagsstiller: Agervang 90 

Rummet er et vaskerum, hvor der ikke betales husleje. Bygningsmæssigt er det ikke for 

nuværende muligt. 

Mulighederne skal undersøges nærmere bl.a. mht. kloakering og huslejekonsekvens. 

 

37) Ændring af råderet, så der bliver mulighed for etablering af bad i mellembygningen i 

Agervang/ Kornagervej 

Forslagsstiller: Agervang 90 

Mulighederne skal undersøges nærmere 

 

38) Ændringer i husorden. 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Nogle steder var der malet mursten ved indflytning. Enkeltstående tilfælde vil blive taget op 

ved fraflytning. 

Forslaget vedtaget  

 

39) Ændringer i Råderetskataloget 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Der bør indføjes, at laminatgulv i køkken også er lovligt 

Forslaget vedtaget  

 

40) Ændringer i Vedligeholdelsesreglementet 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Forslaget vedtaget  

 

Nye døre + Diverse: Forslag 41 – 47 

 

41) Montering af briklåse på alle cykelrum 

Forslagsstiller: Lyngbygårdsvej 87 

Forslaget er forkastet 

 

42) Kodning af nøglebrikker til overvågningssystemet 

Forslagsstiller: Sorgenfrigårdsvej 56 

Forslaget er trukket 

 

43) Tilladelse til navneskilt på entredøre 

Forslagsstiller: Sorgenfrigårdsvej 56 

Døren har en overflade af folio, som bliver ødelagt, hvis der klistres noget på.  

Navneskilt kunne evt. sættes på væggen ved siden af døren. 

Bestyrelsen forsøger at finde en løsning. 
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44) Bedre rengøring i kælderen 

Forslagsstiller: Carlshøjvej 20 

Driften sørger for at tale med rengøringsselskabet. 

 

45) Opdatering af hjemmesiden med flere referater 

Forslagsstiller: Sorgenfrigårdsvej 56 

Bestyrelsen ser på, hvad der kan fremskaffes, og om der er gemt referater i KAB. 

 

46) Overvågningskamera i vaskeriet Sorgenfrigårdsvej 56 nedtages eller afblændes 

Forslagsstiller: Sorgenfrigårdsvej 56 

Kameraet er ikke sat op af bestyrelsen. Kameraet forbliver i vaskerummet. Det bliver kun 

tjekket, hvis der er problemer i vaskeriet. 

Forslaget er faldet 

 

47) Navne på nye døre 

Forslagsstiller: Sorgenfrigårdsvej 49 

Forslaget er drøftet under punkt 43 

 

Vand og varme: Forslag 48 - 51 

 
48) Redegørelse for ikke målbart vandforbrug 

Forslagsstiller: Sorgenfrigårdsvej 56 

Altid en difference bl.a. grundet 

• Forskellige aflæsningsdatoer 

• Skønnede målere 

• Tappesteder uden målere 

Alle vandmålere er udskiftet i 2017. Det umålte forbrug er faldet efter udskiftningen 

På afdelingsmødet viste Marianne Vittrup et slide som redegørelse. Kan ses på hjemmesiden 

 

49) Redegørelse for ekstra regning for vandforbrug i 2013 / 2014 

Forslagsstiller: Sorgenfrigårdsvej 56 

Marianne forklarer, at hun ikke har set tallene før, men vil gerne undersøge sagen nærmere. 

Når der foreligger et svar bringes det på hjemmesiden. 

 

50) Tilføjelse af bruttoenheder til varmeregnskabet 

Forslagsstiller: Sorgenfrigårdsvej 56 

Ønsker at få bruttoenheder til varmeregnskabet. Marianne spørger Brunata. 

Når der foreligger et svar bringes det på hjemmesiden. 

 

 

51) Gennemgang af varmtvandssystemet 

Forslagsstiller: Sorgenfrigårdsvej 56 

Der er noget i varmtvandssystemet, der ikke passer. Marianne undersøger det nærmere hos 

energiafdelingen. Når der foreligger et svar bringes det på hjemmesiden. 
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11)  

Evt. 

• Katte i haverne er et problem. Ifølge husorden må katte ikke gå løse rundt. 

Varmeregnskab i 17 /18. Beboerne i lejligheder, der har ydervægge får reduktion i varme. 

Hvorfor er der forskel på etagehusene og rækkehusene i forhold til reduktion i varme? 

Forklaring er, at det drejer sig om 2 forskellige hustyper 

 

Til mødet deltog 114 beboere fra 95 lejemål. 

 

Mødet slut 23.00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


