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”Fortunfortets Venner” 

 

 
Referat af 24. bestyrelsesmøde  ”Fortunfortets Venner”   mandag d. 17. juni   

2013. 
 

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

Grethe Steenstrup Nielsen (GSN), Hans Jørgen Berggren (HJB) og Peter Bo Bohnsen (PBB). 

Dorthe Sjølin (DS) måtte desværre melde afbud 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 23. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 

dagsorden. Referat og dagsorden godkendes. 

 

2. Generalforsamlingen  -hvordan gik det. 

• Foredraget.  

• Kommentarer til brug af fortet. 

• Hvad skal bestyrelsens strategi være fremover. 

Der var stor tilfredshed med foredraget.  

Det blev diskuteret længe hvilken anvendelse Fortet kunne have. På General-

forsamlingen var de mest populære forslag shelter, Betonmuseum, Nordfrontsmuseum 

samt bålplads. Bestyrelsen kom ikke rigtig til enighed.  

Vedr. bestyrelsens strategi fremover. Kulturstyrelsen har meddelt i et brev 

(d.22.4.2013) til kommunen at kommunen faktisk har ansvar for at holde tagrender og 

afdækninger rensede og tætte. Ole fortalte at kommunen (Ole Bruun, Torben Hjelm, 

Helle Mosen Bjerg) vil besigtige forterne den 5. juli for at bedømme omfanget af 

nedbrydningen af forterne og dernæst tage stilling om der evt. skal gøres noget. 

Bestyrelsen valgte at afvente dette møde. Steen har dog henvendt sig flere gange til 

Torben Hjelm for at høre nærmere om kommunens reaktion på brevet fra 

Kulturstyrelsen, men har endnu ikke hørt noget og vil derfor rykke i løbet af denne uge. 

Det blev desuden diskuteret om Bestyrelsen i forbindelse med kommunalvalget skulle 

kontakte politikerne og høre om deres holdning til Fortunfortet. 

 

 

3. Konstituering af Bestyrelsen. 

Steen, Ole, Nete, Peter Bo og Dorte fortsætter som h.h.v. webmaster, kasserer, 

formand, event manager og suppleant. Grethe Steenstrup Nielsen er nyvalgt som 2. 

suppleant.  

 

4. Befæstningsdagen  

Følgende program er indsendt til Københavns Befæstningsforening. 

 
Kl. 10.00  
Flaghejsning og trompetfanfare 
 
Kl. 10.00-16.00 
Fortet er åbent og tilbyder mange familievenlige aktiviteter, så som 

• Plancheudstilling om Københavns nyere Befæstning 
• Forevisning af film om Københavns nyere Befæstning. 
• Spejderne fra Fortunen Gruppe laver bål og snobrød. 
• Adventistspejderne medbringer et ”Hoppe-fort” og arrangerer løb i fortet for børnene. 
• Der sælges kaffe, te, sodavand og kage.  
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Kl. 11.00 og 14.00 

Rundvisning på Fortunfortet 
 
Kl. 10.00-ca.13 
Guidet gåtur langs Dyrehavestillingen fra Trepilelågen til Fortunfortet.  

            Mødestedet er enten Fortunfortet kl. 10.00, hvorfra der arrangeres gratis transport til Trepilelågen, eller ved                     
Trepilelågen kl. 10.30. Turen er ca. 5 km. lang, bakket og ujævnt terræn. Der vil være en kaffepause. 
 

Det blev foreslået at invitere Marianne Jelved til Befæstningsdagen. Nete laver udkast 

til brev. 

Peter Bo kender en person fra Malmø som evt. kan skaffe en kanon til 

Befæstningsdagen. Peter Bo giver besked til Nete og Ole som vil sørge for at skaffe en 

polititilladelse samt informere naboerne til Fortet. 

Nete og Ole kontakter de personer som optog en kortfilm på Fortet for at spørge om vi 

evt. måtte vise filmen på Befæstningsdagen. 

Nete og Ole sørger for at annoncerer Befæstningsdagen i det Grønne Område.  

Peter Bo arbejder videre med at arrangere en lille Opera seance på Fortet på 

Befæstningsdagen. 

 

5. Arrangementer 

1. Turen til Vestvolden var utrolig spændende. Desværre mødte kun 7 op. 

2. Nete går videre med at arrangere en tur til Garderhøjfortet. 

 

6. Ansøgninger. 

Vi venter med at sende yderligere ansøgninger til efter mødet d. 5. juli 

 

7. Bogstaver 

Peter Bo kontakter Steen vedr. lån af lift.  

 

8. Fastlæggelse af næste mødedato. 

28. august 2013 kl. 19.30 på Dyrehavegårdsvej 56. 

 

9. Evt.  

Steen sender en forespørgsel vedr. muligheden for at ”Fortunfortets Venner” bliver 

medlem af Vidensbyen. 

Peter Bo foreslog at man skrev en logbog over besøgende for at dokumentere bruget af 

fortet.  

Nete og Ole skriver brev til Skov og Naturstyrelsen vedr. mulighederne for at 

tilbageflytte skålstenen til Fortet.  

 

 

 

 

 


