Evaluering af Befæstningsdagen den 25.9.2011
Deadline for fremsendelse af programpunkter til årets folder om Befæstningsdagen blev
fastlagt til den 16. maj med mulighed for at komme med ændringer m.m. på foreningens
hjemmeside helt frem til den 25. september. Folderen blev uddelt torsdag den 25. august fra
Projekt Vestvolden, hvor Niels Eriksen kunne vise Ejbybrobunkeren for interesserede.
Folderen blev trykt i 8000 eksemplarer til en pris på 16.250 kr. inkl. Moms. Fordeling til
arrangørerne skete med baggrund i tidligere års tildeling. Folderen vurderes af arrangørerne
på en liste fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste, til 4. Der er udbredt tilfredshed med folderen, men
der gøres opmærksom på, at et samlet oversigtskort over befæstningsanlæggene ville være
godt. En arrangør ønsker større overensstemmelse mellem billedvalg og indhold i
pågældende arrangementet.
De tidligere uddelte bannere med annoncering af Befæstningsdagen blev igen benyttet. 2
arrangører har ikke noget banner, så det overvejes at anskaffe til dem. Næsten alle
arrangører har fået god forhåndsomtale af Befæstningsdagen i de lokale aviser, som
efterfølgende har bragt reportager/billeder fra arrangementerne. Følgende aviser/ugeblade
har bragt bidrag om Befæstningsdagen:
Det Grønne Område,Villabyerne, Lokalavisen, Vestegnen, Hvidovre Avis, Børn i Byen,
Lokalnyt, Sydkysten, Dragør Nyt og Amagerbladet.
Radio Køge bragte omtale af dagen, og formanden var på dagen inviteret i DR P4 til interview
og omtale af dagen og Befæstningsforeningen.
Det skønnes, at der har været omkring 8000 besøgende til de mange arrangementer, hvad
der er ca. 1000 flere end sidste år. En stigning i besøgstallet på ca.14% må siges, at være flot
oven i købet en søndag, hvor Fortunfortet og arrangementerne i Lyngby/Taarbæk havde
konkurrence af landevejsverdensmesterskabet i cykling.
Besøgstallene på de enkelte arrangementer:
Lyngby Fort og cykeltur:

250

Hvidovre/Brøndby:

300

Rødovre / Vestvolden:

3.000

Fortunfortet:

250

Dragørfortet:

50

Kongelundsfortet:

110

Greve/Mosede Fort:

2.500

Garderhøjfortet:

1.700

Sammen med de direkte historisk interesserede har der også i år været særlig mange
børnefamilier, hvad der nok skal ses med baggrund i de aktiviteter, der målrettes til denne
gruppe og forældrenes interesse i Befæstningsanlægget såvel historisk som naturmæssigt.
Hvidovre og Lyngby/Taarbæk kommuner har hver bidraget med kr. 10.000 til den fælles
annoncering, afvikling og opfølgning af Befæstningsdagen. Årets folder beløb sig som
tidligere skrevet til kr. 16.250.
Københavns Befæstningsforenings hjemmeside havde i perioden ultimo august – 25.
september adskillige besøg med stigning i besøgstallet op til Befæstningsdagen.
Stillet overfor spørgsmålet om årets arrangement var ringere, ligesom sidst eller bedre svarer
3 som sidst og 4 bedre.
Det er således bestyrelsens opfattelse, at man også næste skal afvikle Københavns
Befæstningsdag.

