
 

 

 

23. september 2020 

Generalforsamling, 23. september, opstillede til bestyrelsen 
 

På generalforsamlingen i aften skal der vælges følgende til bestyrelsen: 

- En næstformand, to år 

- En kasserer, to år 

- To ordinære bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene vælges for to år og det andet for ét år. 

Derudover skal der vælge to suppleanter. Disse vælges for ét år. Suppleanter deltager på lige fod med de 

øvrige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsens arbejde. 

 

Bestyrelsen har aktuelt kendskab til at følgende stiller op: 

Næstformand 
Klaus Bech, VH 10.  Jeg hedder Klaus Bech og bor på VH10. Jeg er Civilingeniør og udvikler software til 

digitale landkort. Min familie og jeg har boet i kvarteret siden 2017. Vi trives i vores unikke kvarter med de 

fine huse og små grønne haver. Jeg været i bestyrelsen de seneste 3 år. Jeg er p.t. formand for 

Servitutudvalget, medlem af Servitutudviklingsudvalget og er tovholder ved udbedring af fejl på 

foreningens elkabler. Jeg vil gerne fortsætte arbejdet i husejerforeningen for at vi, efter de senere års fokus 

på at indhente vigtig viden fra eksterne rådgivere; Helhedsplan, Klimasikring, Bevaring af husene, m.v., nu 

holder lidt på pengene og overgår til en fase med fokus på almindelig drift af foreningen, og på at udmønte 

rådgivningen i konkrete forbedringer i vores kvarter. Herunder vil jeg specielt medvirke til at vi kan 

fremlægge en opdateret Håndbog for Husejere og en Forretningsorden for servitutudvalget. 

 

Kasserer 
Per Vagn Jensen, Eng 9. Per har boet i kvarteret siden 1985. Han er formand for servitutudviklingsudvalget, 

da han gerne vil være med til at sikre en god og tidssvarende udvikling her i kvarteret. Hans erhvervsfaglige 

baggrund er økonomi og i dag er han kreditchef i Nordea koncernen. 

 

Ordinære medlemmer af bestyrelsen 
Rikke Elise Langthin-Knudsen, RB 35. Rikke Har boet i kvarteret i 5 år og bor på RBG35. Rikke ønsker at 

arbejde for en strategi for vedligeholdelse og udskiftning af vores infrastruktur såsom kloak, el og 

vand.  Rikke har sammen med Marianne og Alexander fået skabt et overblik over kloaknettet samt 

forbruget i forhold til reparationer. I den tid Rikke har været suppleant i bestyrelsen har der været mest 

fokus på helhedsplanen, men Rikkes ønske er, at der i fremtiden bliver mere fokus på at få gjort noget ved 

de gamle ledninger. 



 

Armin Nikgol, RBG 47. eg stiller op til bestyrelsen fordi han har en stor interesse for vores kvarter og dets 

store potentiale for videreudvikling. Han har næsten 10 års erfaring fra tidligere bestyrelsesarbejde, 

herunder som formand der jeg havde hovedansvar for renovering og udvikling af ejendom. Interessen for 

bestyrelsesarbejde bunder også i at han som praktiserende arkitekt har viden og stor interesse for udvikling 

af bygningsmasse og infrastruktur. 

Gitte Budtz, RBG 61. Gitte er ingeniør. 

Niels Flejsborg og jeg har boet VHG 9 i godt 13 år. Til daglig arbejder jeg med udvikling og produktion af 

hjælpemidler til ældre- og handicappede i Danmark og i Polen. Jeg synes Lyngbyvejskvarteret er det mest 

fantastiske sted i København at bo. Kvarteret er i min verden fuldstændig genialt tænkt fra starten af.Super 

grønt, med små haver og et meget meget stort sammenhold. Som man så i øvrigt selv kan styre hvor meget 

man vil deltage i. Jeg har nogle specifikke punkter som interesserer mig specielt som grundlag for at opstille 

til bestyrelsen: El til biler i forbindelse med grøn omstilling. Der er ikke så meget som en elstander i 

kvarteret. Hvordan skal rigtig mange procent af kvarterets biler. Kunne blive til elbiler hvis ikke de kan blive 

ladet op?? Jeg mener det må være en af de højeste prioriteter for husejerforeningen at påvirke hvordan 

man får gjort det muligt. Ulriks plads mener jeg er et andet interessant punkt. Det er kvarterets eneste 

”rigtige” plads og den er efter min mening rigtig dårligt udnyttet/brugt. Der mangler eksempelvis en 

legeplads i kvarteret og jeg mener der må være ideer nok til en bedre udnyttelse. Omkring helhedsplanen 

synes jeg, at der er fine ideer deri som bør gennemføres, men ikke alt. Tænker vi i forvejen har Københavns 

grønneste kvarter og jeg har svært ved at se at vi mangler voldsomt meget i den retning. Stort set alle huse 

har haver og der er mange muligheder man kan bruge til socialt samvær. At afskaffe parkeringspladser i et 

kvarter der i forvejen mangler mener jeg ikke er super. Behovet bliver ikke mindre i fremtiden (el-biler eller 

ej) og det er vi nødt til at forholde os til. Jeg håber at de der er så privilegerede at de kan cykle til arbejde 

eller har nemt ved at bruge offentlig transport vil tage hensyn til at der faktisk er rigtig mange der har et 

reelt behov for en bil. Jeg mener man skal plukke i helhedsplanen, gå videre med nogle af de positive ting 

og i øvrigt fokusere på de 2 første punkter jeg nævnte. 

Asger Sørensen, VH26. Er lige flyttet til kvarteret i 2020. Hans motivation for at stille op er, han gerne vil 

bidrage til det kvartersløft som området gennemgår, som han finder spændende og vigtigt. 

Martin Wulff, Bor 31. Vi har boet i kvarteret i +20 år og er super glade for det. Jeg har nu tid og overskud til 

at lægge en indsats i bestyrelsesarbejde og vil gerne være med til at arbejde for et godt, velfungerede og 

trygt kvarter hvor rummelighed og respekt er normen. Jeg håber mit kandidatur kan godtages, så må 

medlemmerne afgøre om det skal blive til mere end det:) 

 

Hvis andre husejere ønsker at stille op til bestyrelsen, kan opstilling også ske på selve generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen vil de opstillede få mulighed for kort at præsentere sig selv. 

 

 


