”Fortunfortets Venner”

Referat af 14. Bestyrelsesmøde ”Fortunfortets Venner” mandag d. 10.
november.
Tilstede; Ole Bruun Nielsen (OBN), Vibeke Jerris (VR) og Nete Munk Nielsen (NMN), Steen
Wenske Pedersen (SWP), Grethe Steenstrup Nielsen (GSN).
1.

Godkendelse af ref. 13 bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsorden.
Referat godkendes. NMN foreslår et ekstra punkt på dagsordenen; udflugt til
Lyngbyfortet og OBN et ekstra punkt; Bogstaver på forterne.

2.

Regnskab
Foreningen har i alt 12.758,96 kr. stående på kontoen. Der har i året 2010 været
udgifter på 1.826,00 kr. hvilket har været anvendt på indkøb af havestole, borde og
pavilloner, bankgebyr og betaling for deltagelsen i turen til Holmen. Regningen for den
nye bænk er endnu ikke modtaget, men udgiften forventes at ligge på ca. 3.500 kr.
Under punktet regnskab nævnte OBN at vi mangler betaling fra tømrermester Jørgen
Spange og Johan Rothe Denckert. SWP ville kontakte begge og sørge for at give OBN
Denckerts rigtige adresse (vi har flere gange fået breve retur)

3.

Diskussion af Statusrapporten.
Der er enighed om at den nyeste version fra oktober 2010 stadig ikke er god nok. NMN
og OBN retter den igennem i løbet af de næste 14 dage, sender den ud til VR og SWP
m.h.p. kommentarer hvor efter den sendes til Jens Brandt fra Rambøll i håb om at han
accepterer ændringerne og at han som ingeniør fra Rambøll indestår for den
ingeniørmæssige del af statusrapporten d.v.s. registrering og forslag til afhjælpning og
forbedring af fortets nuværende tilstand.

4.

Evaluering af Befæstningsdagen d. 26 september 2010.
Der var enighed om at Befæstningsdagen forløb over al forventning, vi har aldrig haft
så mange besøgende og det var ikke mindst p.g.a. alle de aktiviteter der var for børn.
Og vi skal selvfølgelig have en ny befæstningsdag i 2011. NMN spørger Peter Bo Bohsen
fra Adventistspejderne om han atter har lyst til at komme med Hoppe-borgen og
arrangere et løb for børn. Peter Bo snakkede også om at han i 2011 ville sørge for at
der blev afskudt kanon. NMN kontakter også Anders Berthelsen fra spejderne Fortunen
Gruppe. Anders Berthelsen var lidt i tvivl om de havde tid og ressourcer til at dukke op i
2011, men de fik vist et par nye medlemmer ved Befæstningsdagen i år…..så vi håber
de har lyst til at møde op i 2011
Omvisningerne har det med at støde ind i hinanden, hvorfor vi overvejer alternative
muligheder. SWP foreslog at vi lavede et power-point foredrag. Dette foredrag kunne
finde sted i den modsatte ende af fortet i henhold til planche-udstillingen. SWP ville
desuden se på selve indledningsforedraget således at indholdet i dette passes i henhold
til det senere power-point foredrag.
NMN og OBN tager til den fælles evalueringsdag af Befæstningsdagen 2010 som
arrangeres af Københavns Befæstningsforening tirsdag d. 16. november.

5.

Fastlæggelse af næste møde.
Onsdag d. 12. januar kl. 19.30, Dyrehavegårdsvej 56.

6.

Evt.
Bogstaver.
Poul Edstrand og Peer Skaarup fra Fæstningskanalens Venner har nu udfærdiget et
brev til National Museet m.h.p. at få dem til at bestemme typografien til
bogstaverne på Lyngby-, Fortun- og Bagsværdfortet. Kommunen betaler for denne
bestemmelse af bogstavtypen.
Udflugt til Lyngbyfortet.
Det blev besluttet at dette skal finde sted d. 17. april kl. 14.00. Arrangementet
bliver annonceret i forbindelse med indkaldelse til Generalforsamlingen som finder
sted d. 11 eller d. 18. maj.
Skraldespand ved bænken.
Skraldespanden ved bænken har været en stor succes. Kommunens gartnere kan
ikke tømme skraldespanden ofte nok. Derfor sørger Nete og Ole for løbende at
tømme den. Det er aftalt med spejderne at deres dagrenovationsstativ sættes uden
for lågen til Fortunfortvej 16, så affald fra skraldespanden ved bænken kan lægges i
dagrenovationsstativet. Ole har givet Forsyningsselskabet besked om at
dagrenovationsstativet fremover skal tømmes ugentligt.

