
Referat af 39. bestyrelsesmøde, ”Fortunfortets Venner”, torsdag d. 7. juli 
2016 
 

Tilstede Steen, Grethe, Dorte, Hans Jørgen, Ole, Jytte og Nete 

 
 

1. Godkendelse af referat fra 38. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 
dagsorden. 
Gør referaterne kortere, beslutningsreferater. Der er sat ekstra punkter på 

dagsordenen i forhold til udsendte. Dagsordenen godkendes. 
 

 
2. Regnskab 

Kun 25 medlemmer har indbetalt kontingent på nuværende tidspunkt. 3 nye 

medlemmer; jordbrugsakademikere (500 kr.), 2 private medlemmer. 
Derudover har Boas udtrykt ønske for at blive erhvervsmedlem. Vi sender ham 

en reminder. En del kontorudgifter. Trykt nyt oplag af giroindbetalingskort, 
toner til printer, udgifter til hjemmesiden m.m. Indtil videre underskud på 632 
kr. men der skulle jo gerne komme kontingentindbetalinger desuden har 

foreningen en pæn formue. 
 

3. Konstituering af Bestyrelsen 
Bestyrelsen fortsætter som sædvanligt.  

a. Ændring af afholdelse af bestyrelsesmøderne. 

Vi fortsætter som sædvanligt. 
 

4. Generalforsamling. 
a. Hvordan gik den.  

God foredragsholder (Henrik Mortensen), mange deltagere, nogle vi ikke 
havde ser før.  

b. Udsendelse af referat og kontingent opkrævning.  

Er udsendt.  
c. Foredragsholder til generalforsamling 2017 evt. dato. 

Det tænkes over det til næste møde. Jytte foreslog Frans Nielsen, som 
hun kontakter. Generalforsamling holdes midt i maj 

 

 
5. Kontakt med kommunen og Slots og Kulturstyrelsen vedr. renovering af 

fortet og fremtidige fondsansøgninger.  
a. Møde med Birger Kjer Hansen. 

Fint mødet, lovende fra det fremtidige samarbejde. Han så ikke noget 

problem i at vi presser lidt på kommunen. Vigtigt at holde dynamik, 
vigtigt at sker nogle fremskridt, vise resultater. Aftalte statusmøder 

mindst en gang årligt, næste møde d.11.11.16 kl. 11.00. Foreslog at vi 
inddrager kultur og fritidsforvaltningen. Inviterer dem på Befæstnings-
dagen. Han vil gerne være kontaktperson på ansøgninger.  

b. Møde med Slot og Kulturstyrelsen d. 26. maj. 
Der laves en overordnet dispensationsansøgning. Der søges om det hele i 

håb om det gives anledning til en bred vifte af renoveringsarbejder. 



Enighed om at FFV laver et udkast til dispensationsansøgning for at lette 
arbejdspresset hos kommunen.  Steen har lavet et udkast og sendt dette 

til kommunen, venter på kommentarer. 
c. Åbning af skodder 

Af vores fondspengene har vi afsat 15.000 kr. til åbning af skodder. 

Smeden Emil Nielsen har åbnet 8 sæt skodder på nuværende tidspunkt.  
d. Ansøgninger. 

Vi søger Augustinus, A.P. Møller og Knud Højgaard i løbet af sommer. 
Birger skal have ansøgninger til gennemlæsning inden de indsendes. 
Bagsværdfort har fået midler fra fonde og vi vil meget gerne have en 

kopi af deres ansøgninger. Winnie og Birger vil kontakte Gladsaxe 
kommune. Winnie har ikke svaret og Birger gået på ferie.  

 
6. Befæstningsdagen 

a. Rundvisning. Nete 

b. Tur langs Dyrehavestillingen. Steen 
c. Hoppeborg. Steen aftaler med Peter Bo vedr. hentning af borgen 

d. Børnearrangementer. Peter Bo og Jytte 
e. Salg af kaffe og te, Dorte, Grethe 
f. Musik. Jacob Keller 

g. Kunstnere. Nete og Ole mødes med Hanne vedr. udstillingslokaler. Få det 
arrangeret i den ene ende af fortet. 

h. Natløb for børn. Peter kunne evt. finde på noget andet og dog natløb er 
meget populære.  

i. Det Grønne Område (DGO). Steen kontakter DGO. Kontaktjournalist er 

Pernille Bodenhoff. Deadline torsdag inden kl. 14. til tirsdags-udgaven. 
Det skal også på nettet. Det skal ske i dialog med Hans Nielsen. Nete og 

Ole sender Steen udkast til artikel til DGO. 
j. Bål og snobrød. Fortunen Gruppe. 

 
Henrik Nielsen kan desværre ikke komme og vi kunne evt. spørge nogle fra 32 
Bataillons Musikkorps om de kunne trompetere ved flaghejsning. Vi skriver til 

Peter Bo og siger at Jytte gerne vil lave noget for børn.  
Steen spørge om Sofia kan møde op evt. åbne dagen.  Kultur og fritidsudvalget 

inviteres Steen spørger Sofia om hendes holdning til dette. 
Ole og Nete laver brev til medlemmerne og sørger for indkøb. 
 

Hvem skal stå for hvad? 
 

7. Idsteddagen (25 juli kl. 19-20) 
a. Det grønne område. Nete og Ole sørger for annoncering i DGO 
b. Kanonbrev. Nete og Ole skriver det. Grethe deler rundt til nærmeste.  

c. Forberedelse 
1. Stole rengøres (Nete og Ole) 

2. Skilte (Nete og Ole) 
3. Forplejning (chips og bajere til orkesteret, Nete og Ole) 
4. Hjælpere (ved fortet og i Dyrehaven) 

Fortet er lukket i perioden under slaget. Dorte, Hans Jørgen, Mor, Nete og 
Ole hjælper til.  

 



8. Fastlæggelse af næste mødedato. 
Onsdag d.24.august. 

 
9. Eventuelt 

• Tagrende projektet. Går forhåbentligt i gang i løbet af næste uge.  

• Kanontårnene i øst og vest. Steen foreslog at vi river hegn og mur ned 
ved de yderste kanontårne. Steen kontakter Finn/Birger for at spørge om 

tilladelse til dette.  
 
 

 
 


