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1. Velkomst og valg af dirigent.
Foreningens formand Arne Kraglund (AKr) bød
velkommen. Han lagde ud med at opfordre til, at
man svarede på den brugerundersogelse, der var
Jagt frem på bordene. Herefter orienterede han kort
om årets foredrag: Vi fik i år besøg af Mette
Bisgaard og Oliver Campbell-Calder fra Det
Kongelige Teater. De fortalte om forberedelserne
til opsætningen af Røde Orm i Ulvedalene.
AKr bemærkede, at der ikke tidligere har været så
mange tilmeldte til generalforsamlingen — i år 170.

Som dirigent foreslog bestyrelsen Teddy
Jacobsen. Han blev valgt. Teddy Jacobsen
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt. Han gav herefter ordet til AKr.

2. Formandens beretning.
AKr præsenterede de emner, han ville gennemgå i
beretningen.
Tilmelding til foreningens mailliste: Vi er nu
oppe pa 384 tilmeldte.
Facebook: Vi har en Facebook side, der bruges til
at formidle informationer, og der er 170 følgere til
vores side. Enkelte opslag har mange følgere.
Foreningen har fra Lokalhistorisk Arkiv modtaget
et antal eksemplarer af Lyngbybogen, som
omhandler vores område - man er velkommen til
at tage et eksemplar.
Vedr. Radon forklarede AKr, at man kan bestille
en undersøgelse til ens bolig. Radon måles bedst i
vinterhalvåret. Lyngby ligger generelt lavt, kun Ca.
i % ligger over grænseværdien. Det er specielt et
problem, hvis man har en kælder, som man
opholder sig meget i.
På private fællesveje skal alle nok selv feje sne
fra næste år, idet det ikke er sikkert, at de
nuværende aftaler med LTK fortsætter. Nogle
private fællesveje har serviceaftaler om
vedligehold af deres vej. Ansvaret for vedligehold
på private fællesveje påhviler den enkelte husejer
uden for egen parcel. AKr opfordrede igen i år til
at lave vejlav til at håndtere fælles udgifter.
AKr nævnte de arrangementer, foreningen har
gennemført i det forløbne år. Der har været
arrangeret en tur til Brede Værk, og foreningen har
været sponsor ved Sankt Hans arrangementet ved
Brugsen. På Isteddagen er der et årligt
arrangement ved Fortunfortet gennemført af
Fortunfortets Venner. i år har vi lavet en aftale
med Jeppe Eisner, hvor vi arrangerer et besøg i
hans atelier til efteråret.
Der har været en del fokus på trafikken i vores
område i årets løb. AKr viste et kort over de
steder, hvor der vil komme ændringer for
trafikken. Der er problemer ved krydset
Hjortekærsvej/ Klampenborgvej, hvor løsningen er
endt med en indsnævring af vejen. Vi havde helst

set et Jyskryds etableret. Hastigheden er sat ned på
Hjortekærsvej til 5OkmIt og der er lavet rundkørsel
på Rævehøjevej. Der er ved at blive lavet et
lyskryds ved HvidegårdsparkenlKlampenborgvej.
LTK forhandler med Vejdirektoratet om etablering
af en afkørselsrampe fra Motorvejen til
Rævehøjvej. Det vides endnu ikke, hvad der skal
ske ved krydset Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej,
men Foreningen prøver at lave lidt lobbyarbejde
for at forbedre dette kryds.

AKr viste billeder fra Novozymes byggeriet, der
giver arbejdspladser til 800 og et P-hus. Der bliver
en ny cykelsti over marken fra Rævehøjvej til
Trongårdsskolen. Det er netop blevet
offentliggjort, at Novofonden bevilger midler til
etablering af et læringscenter for skoler fra 0.
klasse til og med gymnasiet. (Life.dk)
Kommunen har lavet en udbygningsaftale med
Novozymes, der dækker den del at
Dyrehavegaards marker, hvor der ikke bliver
bygget, dvs, området fra Novozymes til
Hjortekærsvej. Den indebærer, at Novozymes
investerer 7 mio, i arealet over de næste 10 år, mod
at området er fredet yderligere 10 år. Vi kan derfor
regne med, at området er grønt de næste 20 år, og
forhåbentlig så taget i brug af borgerne, så det ikke
frister politikere til byggeri.
Trongårdsarealet bebygges med nyt gymnasium
og boliger indenfor de næste 5 år.

AKr fortalte herefter, at foreningen har etableret
diverse udvalg — et støj udvalg, hvortil mange har
meldt sig.
Der er også ved at blive etableret et udvalg
omkring Lyngby Forsyning. Her søger man
deltagere. Jan Steiner er blevet valgt ind i
bestyrelsen for vand og spildevand for Lyngby
Forsyning.

AKr viste fotos fra vores område og opfordrede til,
at man klipper sin hæk ind til skel. Der er mange
steder, hvor man ikke kan gå på fortovet med en
barnevogn.
Han opfordrede også til man samler op efter sin
hund, samt anmelder rotter til LTK.
Det er ikke tilladt at flyve med droner over
bebygget område — heller ikke i Dyrehaven, da det
skræmmer dyrene.

Teddy Jacobsen takkede og spurgte, om der var
spørgsmål fra medlemmerne:

Julie — Hjortekærsvej. Hun spurgte, hvornår
fjernvarme og fibernet kan komme ind i vores
område. AKr kommenterede, at han har set en plan
for nogle år siden med opdeling i områder for
fjernvarme med årstal på. Vores område ligger
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langt ude i fremtiden. Vi har prøvet at f~ fibernet,
men TDC vil ikke lægge fiber ned, idet der er
YouSee co-aksialkabler overalt.
Steen Kjalke — Langs Hegnet. Kantsten på privat
fællesvej er snart under niveau med vejen. AKr
opfrodrede til at man etablerer vejlav — det er den
enkelte grundejers ansvar at vedligeholde og ikke
kommunens.
Karoline — Hjortekærsvej. Hun pointerede, at der
er problemer med vejkryds andre steder end de,
der var angivet på det kort AKr fremviste - bl.a.
RævehøjvejfHjortekærsvej.

Teddy Jacobsen takkede for kommentarerne, og
beretningen blev godkendt.

3. Regnskab for 2017
Ordet blev givet til foreningens kasserer Ole
Koefoed Steen (OKS). OKS gennemgik resultatet
— i år har vi haft overskud i forhold til budgettet på
10.000 kr. Vi har haft et reelt overskud på 6.000 og
havde budgetteret med et underskud på 4.000.
Regnskabet blev godkendt.
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4. Budget for 2018. OKS fremlagde budgettet.
Kontingentindtægteme er budgetteret til 48.000 kr.
Budgettet blev godkendt.

5. Kontingent.
Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret - 100
kr. Dette blev vedtaget.

6. Behandling af evt, forslag fra bestyrelse og/eller
medlemmer.
Ingen indkomne forslag fra medlemmer.

7. Valg til bestyrelsen

2 bestyrelsesmedlemmer: Ole Koefoed Steen og
Gitte Christensson - begge blev genvalgt.

Suppleanter: Helle Bendorif, Rosemary Bohr,
Hans Kierkegaard og Sebastian Schlicht var på
valg. Alle blev genvalgt.

Revisor: Helge Kofod blev genvalgt.

Revisorsuppleant: Karen KUmmel blev genvalgt.

8. Eventuelt

Flemming Olsen - Hjortekærsvej — Han spurgte
ind til Letbanen: Om vi har en holdning til de
seneste ugers debat i Detektor på TV. AKr
kommenterede at Letbanen ligger udenfor
Foreningens område.

AKr takkede Teddy og sluttede af med at opfordre
de medlemmer, der Mr lavet en radonundersøgelse,
til at sende resultatet til foreningen. Så kan vi f~lge
op på, om der er radonproblemer i vores område
AKr opfordrede igen til at ud1~’lde
brugerundersøgelsen, og at interesserede kunne
tage Lyngbybøger med hjem.

Bestyrelsen 20 18-19

Arne Kraglund (Formand) Hjortekærsvej 151 C 45 8823 83
Jan Steiner (Næstformand) Rævehøjvej 18 4088 5842
Elisabeth Wagner Lundtoftevej 255 4096 12 86
Ole Koefoed Steen (kas.) Ciadevangen I 3A 45 872653
Gitte Christensson (sekr.) Hjortekærsvej 150 45 87 8822
Rosemary Bohr (supi.) Skovfiyd 6 45 8831 32
Sebastian Schlicht (supi.) Vejporten 46B 236272 60
Hans Kierkegaard (supl.) Gadevangen 20 45 88 1682
Helle Bendorff(supl.) Boveskovvej 7 45 9633 12

De anvendte slides fra generalforsamlingen kan ses p~ foreningens
hjemmeside i den passwordbeskyttede del.

Det samme gælder slides fra Det Kongelige Teater’s foredrag.

Ved ejerskifte og skift af email:
Husk at underrette foreningen.

www.hjortekaer.dk


