”Fortunfortets Venner”

Referat af 25. bestyrelsesmøde ”Fortunfortets Venner”
september 2013.

onsdag d. 11.

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 24. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden. Referat og dagsorden godkendes.

2.

Befæstningsdagen
• Flaghejsning. Dagen starter kl. 10 med flaghejsning og trompetfanfare ved
Henrik Nielsen
• Rundvisninger. Der er rundvisninger kl. 11 og 14. Nete og Ole sørger for
rundvisninger som vil tage 30-45 min.
• Foredrag. Nete spørger Mogens Larsen om han kl. 11 og 14 har lyst til at holde
en kort indledningstale, hvor han siger velkommen og kort informere om de
praktiske forhold, såsom programmet på Befæstningsdagen, at der sælges kage
og kaffe, at der er aktiviteter for børn, der vil være musik ved 32. battalion, pas
på Flagermusene, der er ingen toiletter og intet hegn ved fortets tag og at alt
færdsel på fortet sker på eget ansvar. I den forbindelse bliv vi enige om at vi
skal have en stor klokke så vi kan kalde til ”samling”.
• Film. Vi viser filmen om København Befæstning i det ene af de afskærmede rum
i fortet og i det andet af de afskærmede rum viser vi en film der omhandler
”åbningen” af Taarbæk fortet, hvilket skete for ca. 1 år siden i forbindelse med
en DR udsendelse. Peter Bo har denne film og vil sørge for computer m.m. til
fremvisning af denne film.
• Tur langs Dyrehavestillingen. Steen tager direkte til Trepilelågen med Kaffe,
kage og kopper. Vi sørger for at der er en taxi klar kl. 10 ved Fortunfortet for de
personer der møder op på Fortunfortet for at deltage i turen. Taxaen kører fra
fortet senest 10.15, da turen starter kl. 10.30 ved Trepilelågen. Hvis der ikke er
nogen der møder op så må vi betale hvad det skulle koste at lade den køre.
• Kaffe, kage og te. Vi sætter kaffemaskine og elkoger op ved fortet, og sørger
for der er nogle vandbunke, så vi kan lave kaffe og te ved fortet. Nete og Ole
har en kaffemaskine, der kan anvendes og foreningen køber en elkoger. Nete og
Ole sørger for indkøb af sodavand, saft, kager, plastik krus m.m. Vi spørger også
May-Britt om hun har lyst til at bage nogle kage. Grethe og Dorte sørger for salg
af kaffe.
• Musik. Ca. 12 mænd i uniform fra orkesteret 32. battalion spiller kl. 12-12.30
og 13-13.30. Lederen af orkesteret starter med et lille foredrag inden de spiller.
Vi sørger for at der smørrebrød til dem alle efter sidste koncert.
• Arrangementer. Peter Bo tager hoppeborgen med og arrangerer et løb for børn
i aldersklassen 3-9, 10-15 år på fortet. Derudover arrangerer Peter Bo ”Sort
teater hvor der v.h.a. ultraviolet lys mimes til den sang med hænderne. Showet
varer ca. 5 min.og skal finde sted kl. 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, formentlig i
”drypstensrummet” i fortet. Spejderne fra Fortunen Gruppe sørger for bål.
• Kanon. Der er ingen kanon i år
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Det Grønne Område. Hans Nielsen fra ”Fæstningskanalens Venner”
skriver en artikel til det Grønne Område vedr. programmet på
Befæstningsdagen,. Nete og Ole sender ”Fortunfortets Venners” bidrag til Hans
Nielsen senest onsdag d. 18.9.
Annoncering af Befæstningsdagen til medlemmer. Nete og Ole skriver ud
til alle medlemmerne i den kommende weekend.
Andet. Peter Bo vil udprinte små plakater med programmet som vi kan sætte
op ved fortet. Vi lægger et stykke papir frem hvorpå folk kan skrive sig op hvis
de ønsker at bliver medlemmer af ”Fortunfortets Venner” vi kunne evt. også
lægge nogle giroindbetalinger frem. Hans Jørgen, Peter Bo, Steen og Ole tager
foldere med til diverse skoler og biblioteker.
Vi mødes kl. 9.00 ved fortet på Befæstningsdagen.

3.

Bogstaver
Peter Bo og Steen vil forsøge at få fremstillet nogle bogstaver til Fortunfortet inden
Befæstningsdagen.

4.

Fastlæggelse af næste mødedato.
Onsdag 4. december 2013 kl. 19.30 på Dyrehavegårdsvej 56.

5.

Evt.
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