
Kongestiens	  Grundejerforening	  

	  
Referat	  af	  konstituerende	  bestyrelsesmøde	  og	  bestyrelsesmøde	  den	  14.	  juni	  2012	  

	  
Tilstede:	  Allan	  Lillelund,	  Anne	  Pontoppidan,	  Jens	  Poulsen	  og	  Margot	  Lieberkind	  (ref.)	  

	  
Konstituerende	  bestyrelsesmøde:	  

	  
1. Velkommen	  til	  nye	  bestyrelsesmedlemmer	  

Formanden	  	  bød	  velkommen.	  
	  

2. Fordeling	  af	  bestyrelsesposter	  

Formanden	  (	  Allan)	  er	  først	  på	  valg	  om	  et	  år,	  og	  fortsætter	  derfor	  (mindst)	  ét	  år	  endnu.	  
Anne	  fortsætter	  på	  posten	  som	  kasserer.	  

Margot	  får	  posten	  som	  sekretær	  
Jens	  bliver	  webansvarlig	  (i	  samarbejde	  med	  Winni.)	  

	  
	   	  

Bestyrelsesmøde:	  
	  

1. Opfølgningspunkter	  fra	  årets	  Generalforsamling	  
Formanden	  opfordrede	  til	  at	  have	  fokus	  på	  lokale	  til	  næste	  generalforsamling	  i	  så	  god	  tid,	  at	  vi	  sikrer	  os	  

et	  lokale,	  der	  er	  optimalt	  til	  formålet.	  	  
	  	  

a. Dialog	  med	  Kongestien	  nr.	  32	  og	  Kongestien	  nr.	  45	  
Kongestien	  32	  har	  fulgt	  op	  på	  beslutning	  fra	  generalforsamlingen	  og	  har	  udbedret	  de	  grønne	  

rabatter	  hos	  naboer	  og	  genboer.	  Metalpladerne	  ud	  for	  nr.	  45	  er	  blevet	  flyttet	  ind	  fra	  vejbanen,	  
men	  da	  det	  stadig	  er	  problematisk	  at	  færdes	  på	  fortorvet	  kontakter	  Allan	  nr.	  32	  for	  en	  videre	  

afklaring.	  
	  

Der	  var	  enighed	  om,	  at	  græsrabatterne	  er	  fokusområde,	  og	  der	  tages	  kontakt	  til	  de	  grundejere,	  
som	  endnu	  ikke	  har	  fulgt	  op	  på	  opfordringen	  om	  at	  opgradere	  rabatterne.	  

	  
b. Kontakten	  til	  Vejafgiftsudvalget	  

Det	  blev	  besluttet,	  at	  Jens	  følger	  det	  vejafgiftsudvalg,	  som	  blev	  nedsat	  på	  
Generalforsamlingen,	  og	  som	  ud	  over	  Jens	  består	  af	  nr.	  71	  og	  76.	  

	  
c. Hjertestarter	  på	  Kongestien	  

Margot	  kontakter	  Trygfonden	  for	  at	  undersøge	  muligheder	  m.v.	  for	  funding	  af	  hjertestarter.	  
	  

d. Foreningens	  arrangementer	  
Såvel	  vejfestudvalget,	  som	  står	  for	  den	  årlige	  sommerfest	  i	  august,	  som	  fastelavnsudvalget	  er	  

mennesketomt.	   For	   at	   sikre	   at	   vejfesten	   i	   første	   række	   kan	   blive	   til	   noget	   også	   i	   år,	  mailer	  
Anne	  ud	  til	  alle	  med	  en	  opfordring	  om	  at	  melde	  sig	  til	  festudvalget.	  	  

Fastelavnsudvalget	  står	  på	  stand-‐by	  lidt	  endnu.	  
	  

	  



2. Overdragelse	  af	  www.kongestien.dk	  

Anne	   opdaterer	   mailingliste	   og	   Jens	   kontakter	   Winni,	   som	   hidtil	   har	   stået	   for	   arbejdet	   med	  
etablering	   og	   vedligeholdelse	   af	   foreningens	   hjemmeside.	   Winni	   har	   tilbudt	   at	   hjælpe	   til,	   ikke	  

mindst	  fordi	  den	  kræver	  en	  Mac.	  
	  

3. Punkter	  fra	  LyngbyTaarbæk	  Kommune	  
Kommunen	  har	  afholdt	  møder	  med	  det	  mål	  at	  forebygge	  det	  stigende	  antal	  indbrud,	  som	  også	  

Kongestien	  har	  oplevet	  i	  det	  forgangne	  år.	  
	  

4. Status	  –	  Kongestiens	  lokalplan	  
Lyngby-‐Taarbæk	  Kommune	  har	  udsendt	  lokalplanen	  til	  fornyet	  høring	  med	  svarfrist	  den	  14.	  Juni.	  

Resultatet	  afventes.	  	  
	  

5. Eventuelt	  
Festteltene,	  som	  alle	  kan	  leje,	  trænger	  til	  udskiftninge.	  Der	  bliver	  derfor	  investeret	  i	  indkøb	  af	  et	  

nyt	  telt	  på	  6x8	  kvm.	  	  
	  

M.h.t.	  beplantning	  og	  vedligehold	  m.v.	  af	  overgangen	  ved	  den	  grønne	  sti	  og	  ujævnt	  
terræn	  på	  stien,	  som	  er	  til	  fare	  for	  cyklende	  børn	  m.v.,	  tager	  Margot	  kontakt	  til	  med	  

kommunen	  om	  udbedring	  af	  forholdene.	  

	  

	  
Virum	  den	  26.	  Juni	  2012	  


