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”Fortunfortets Venner” 

 

 
Referat af 18. bestyrelsesmøde  ”Fortunfortets Venner”  mandag d. 5. 

september 2011. 
 

Tilstede; Ole Bruun Nielsen (OBN), Nete Munk Nielsen (NMN), Steen Wenske Pedersen (SWP), 

Grethe Steenstrup Nielsen (GSN), Hans Jørgen Berggren (HJB). 

 

 

 

1. Godkendelse af ref. 17 bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsorden. 

Referat og dagsorden godkendes. 

 

2. Statusrapport 

OBN fortalte at Jens Brandt ikke længere er på sagen, som nu er overtaget af en anden 

af Rambølls ingeniører. Statusrapporten for Fortunfortet og Lyngbyfortet bliver nu atter 

redigeret. De nye versioner udsendes snarest. Fortunfortets statusrapport rettes til 

efter den foreslåede revidering af NMN og OBN. OBN vil dernæst finde ud af om 

tilstandsrapporterne skal forelægges i økonomiudvalget….Lyngby-Taarbæk kommune er 

jo ejer af fortet og kommunes accept skal derfor indhentes før vi kan starte med at 

søge fonde.  

 

3. Bogstaver  

OBN er fortaler for en såkaldt lav-praktisk løsning. D.v.s. at vi prøver at omgå 

Nationalmuseets dyre typograf bestemmelse af bogstaverne. Vi kunne evt. anvende de 

kalker NMN og OBN har fundet af Lyngbyfortets bogstaver på Rigsarkivet. Denne kalke 

skulle ikke svare til de bogstaver som hænger på Lyngbyfortet i dag, men er trods alt 

en tegning af nogle bogstaver som evt. har siddet på Lyngbyfortet. NMN og OBN vil 

efter Befæstningsdagen kontakte Kulturarvsstyrelsen for at afklare hvilke de krav de 

sætter til bogstaverne. Man kunne evt. overveje om man i forbindelse med de 

fremtidige Befæstningsdage kunne sætte nogle ikke permanente bogstaver op af 

billigere materiale. OBN har kontaktet Garderhøjfortets Venner for at høre hvordan de 

har fået fremstillet de ”nye” bogstaver der hænger på Garderhøjfortet i dag.  

 

4. Befæstningsdagen. 

• Aktivitetsdag. Søndag d. 18. september afholder vi aktivitetsdag kl. 13 til 16 på 

Fortunfortet. Vi vil fjerne affald fra området, rydde op i fortet samt fjerne ukrudt 

fra diamantgrave m.m. Kaffe og kage serveres. NMN sørger for indbydelse i 

forbindelse med at programfolderen for Befæstningsdagen udsendes i 

weekenden 10-11. september.   

• Trompetfanfare. Henrik Nielsen, som i 2010 spillede trompet ved flaghejsning og 

åbning af Befæstningsdagen på Fortunfortet, har heldigvis sagt ja til at komme i 

2011. 

• Amtsfolder. Lyngby Storcenter har ikke mulighed for at støtte genoptrykningen 

af den populære amtsfolder. Heldigvis har Lyngby-Taarbæk kommune sagt god 

for at støtte genoptrykningen af amtsfolderen mod at sponsoratet selvfølgelig 

nævnes på amtsfolderen. OBN har fået et tilbud fra både Schwitzers trykkeri og 

fra det trykkeri som Lyngby-Taarbæk kommune bruger, sidstnævnte er lidt 

billigere, men vi vil være helt sikre på at de kan trykke folderen i samme kvalitet 

som den oprindelige. 
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• Hoppeborg og løb. Peter Bo Bohsen vil står for hoppeborgen samt et løb/leg for 

børn i fortet. Borgen placeres som ved Befæstningsdagen 2010. Fortets 

strømforsyning er blevet opgraderet så det burde kunne klare både belysningen 

og hoppeborgen. 

• Bål og snobrød.  Spejderne fra Fortunen Gruppen vil møde op og sørge for bål 

og snobrød..  

• Kaffe. GSN vil atter i år være ansvarlige for kaffe, the og kage salg. Vibeke Jerris 

har desværre måtte forlade bestyrelsen og har heller ikke mulighed for at 

hjælpe med kaffe salg m.m. på Befæstningsdagen. OBN vil hjælpe. NMN og OBN 

sørger for indkøb af kaffe, te, kager m.m. 

• Film.  NMN har snakket med Niels Eriksen fra projekt Vestvolden vedr. mulig lån 

af diasshowet. Det viser sig at det kun findes som dias og hovedsageligt 

omhandler Vestvolden, hvorfor vi besluttede os for at vise filmen om 

Københavns nyere Befæstning igen. –Den film som vi har vist tidligere.  

• Artikel til ”Det Grønne Område”. Peter Bo foreslog ved sidste bestyrelsesmøde at 

vi for at tiltrække opmærksom om Befæstningsdagen kunne skrive en artikel til 

det Grønne Område hvor vi angreb Befæstningsdagen fra en lidt anden vinkel 

end tidligere. F.eks. kunne man beskrive anekdoter fra Fortunfortet, såsom den 

triste hændelse i forbindelse med Befrielsen i 1945, hvor flere mænd  

desværre omkom på fortet, da de ville hente fyrværkeri. NMN og OBN har 

fundet materiale vedr. denne begivenhed bl.a. den oprindelige brandrapport og 

flere avisudklip.  Det Grønne Område skal senest d.15.september modtage 

artiklen, hvis denne skal i det Grønne Område tirsdag d. 20. september. SWP 

ville gerne skrive et udkast til en sådan historie.  

OBN vil kontakte borgerjournalisten, som sidste år skrev en fin artikel om 

Befæstningsdagen, for at spørge om hun har lyst til at annoncere/reklamere for 

Befæstningsdagen. 

• Skrive til det der sker, Det Grønne Område. NMN vil sørge for at indtaste 

information om Befæstningsdagen. 

• Rundvisninger. SWP foreslog at der i et andet rum i Fortunfortet (i den modsatte 

ende af Plancheudstillingen) skulle indrettes et rum med modeller af 

Fortunfortet, oversigt over Fortunfortets rum, udsigtsplancherne, plancher m.m. 

der kun omhandler Fortunfortet. NMN og SWP starter så rundvisningen i hver sin 

ende af fortet. Rundvisningen i selve fortet skal tage ca. 30min. Dernæst mødes 

de to hold og de tilbageværende besøgende går sammen med SWP op på 

forttoppen.  SWP har lavet et manuskript og rundvisninger afprøves søndag d. 

18. september.  

• Annoncering af Befæstningsdagen i lokalområdet. NMN har lavet et udkast til en 

poster som SWP vil lade en grafiker forbedre. NMN + OBN vil hænge postere op 

i lokalområdet. 

• Udsendelse af breve til Fortunfortets Venner. OBN og NMN sender i weekenden 

10/11 september breve ud til alle medlemmerne med programfolderen, ind-

bydelse til aktivitetsdag samt annoncering af turen langs Dyrehavestillingen som 

arrangeres af Garderhøjsfortets venner.  

• Mobile plancheudstilling. Der er desværre ikke mulighed for at opstille planche 

udstillingen i Lyngby Storcenter i år. 

• Spørgeskemakonkurrencen. Afholdes ikke i år. 

• Genoptrykning af Lyngby og Fortunfortfolderen. Bestyrelsesmedlemmerne fra 

h.h.v. ”Fæstningskanalens Venner” og ”Fortunfortets Venner” har fået tilsendt 

kopier af de respektive foldere. NMN og OBN retter folderne til efter forslag og 

kommentarer fra bestyrelsesmedlemmerne.   

• Nye medlemmer. Der skal ved Befæstningsdagen foreligge en seddel hvor på 

nye medlemmer kan tilmelde sig ”Fortunfortets Venner”. 

• Velkomst. NMN vil spørge Mogens Larsen om han har lyst til at holde velkomst 

tale kl. 11,13 og 15. Talen skal være kortere og blot omhandle det rent 

praktiske. NMN skriver et udkast.  NMN og OBN sørger desuden for at skaffe en 
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kasse som Mogens Larsen kan stå på. Hvis Mogens Larsen ikke har mulighed for 

at holde velkomsttalen gør OBN det gerne.  

 

5. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde.  

Mandag d. 28. november kl. 19.30 

 

6. Evt.  

 

• Tur langs Dyrehavestillingen. Det viser sig at Fæstningskanalens Venner i foråret 

planlægger en tur langs Dyrehavestilllingen. Vi har dog besluttet at annoncere 

Garderhøjfortets Venners tur langs Dyrehavestillingen, som finder sted i 

november.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


