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”Fortunfortets Venner” 

 

 
Referat af 27.  bestyrelsesmøde  ”Fortunfortets Venner”  mandag d. 17. 

marts  2014. 
 

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

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

Dorthe Sjølin (DS) måtte desværre melde afbud 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 26. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 

dagsorden. 

Referat og dagsorden godkendes. 

 

2. Københavns Befæstningsforening møde d. 13. marts 

OBN og NMN deltog i mødet afholdt af Københavns Befæstningsforening. Der var to 

vigtige punkter.  

• Hvilke arrangementer afholder de forskellige foreninger i forbindelse med 150 året 

for 1864 og 100 året for 1914. 

Der var ganske få foreninger der havde planer om at lave arrangementer. Projekt 

Vestvolden vil hele august/september lave forskellige arrangement/udstillinger og 

Dragør Fortets Venner vil arrangere forskellige ting i september bl.a. en cykeltur 

rundt til de forskellige Befæstningsanlæg på Sydamager. Derudover vil der den 

28. sept. være Befæstningsdag på Dragør Fortet med besøg af komtesserne 

(døtre af Prins Knud, som var chef på Dragør Fortet.) 

 

• Skal datoen for Befæstningsdagen ændres. 

På Københavns Befæstningsforenings Generalforsamling i februar blev det 

foreslået at forterne selv kunne vælge hvilken søndag i september de ville holde 

Befæstningsdag. Dette punkt var dog ”ikke lovligt” varslet som forslag til 

generalforsamlingen.  Bestyrelsen for Københavns Befæstningsforening besluttede 

alligevel at tage punktet op på mødet d. 13. marts, da der var stor uenighed om 

hvad man egentlig var blevet enige om ved Generalforsamlingen. Enden på 

diskussionen blev at Garderhøjfortets Venner holder Befæstningsdag d. 21. 

september og alle andre foreninger d. 28. september. Der vil efter 

Befæstningsdagen være en evaluering af denne løsning og en yderligere 

diskussion af mulige datoer for Befæstningsdagen 2015. 

 

3. Møde med kommunen d. 12. december 2013 

SWP og NMN var til møde med repræsentanter fra ejendomskontoret.  ”Fortunfortets 

Venner” fremlagde hvad de ville prioritere højest i en evt. renovering af fortet. Mødet 

var resultatet af den korrespondance der har været med Kulturstyrelsen vedr. 

kommunens vedligeholdelsesforpligtelser af fortet.   

 

4. Kommunens møde med Cowi d. 12 marts 2014 

Cowi har uopfordret kontaktet kommunen for at kunne tilbyde deres ekspertise ved en 

evt. renovering af Fortunfortet. I første omgang skal de udarbejde en foranalyse, der 

specifikt beskriver hvad der skal gøres ved en grundsikring af fortet i henhold til det 

foreslåede i Statusrapportet udarbejdet af Jens Brandt fra Rambøll, derudover skal Cowi 

estimere hvad det vil koste. Sagen vil blive forelagt til orientering for økonomiudvalget i 
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marts og foranalysen incl. de økonomiske konsekvenser bør kunne blive forelagt til 

godkendelse af økonomiudvalget inden sommer.  

 

5. Befæstningsdagen 2014 

 

1. Arrangementer, program 

• Kl. 10.00 flaghejsning og evt. tale ved Sofia Osmani. Steen spørger ved 

Grundejerforeningen Fortunen og Omegns Generalforsamling om Sofia 

Osmani skulle have tid og lyst til at ”skyde” Befæstningsdagen i gang på 

Fortunfortet. 

• Kl. 10.30 Første rundvisning 

• Kl. 11.30-12.00 Musik 

• Kl. 12.00 Start på turen langs Dyrehavestillingen som i år går fra 

Fortunfortet til Springforbi. Fortunfortets Venner sørger for transport 

tilbage til Fortunfortet.  

• Kl. 12.30-13.00 Musik. 

• Kl. 13.30 Anden rundvisning. 

• KL. 16.00 Befæstningsdagen slutter. 

 

PBB sørger for Hoppeborgen (som i år vil koste foreningen lidt under 

1000 kr.) og løb for børnene på fortet. PBB vil desuden sørge for 

mikrofon/højtaler.  

Desuden skal der sørges for talestol til Sofia Osmani samt klokke. 

NMN kontakter spejderne Fortunen Gruppe for at sikre sig de kommer og 

laver bål+snobrød. 

NMN+OBN sørger for at indkøbe ny flagstang 

NMN kontakter musikken 32. battalion, (Musikken i år skal stå til venstre 

for hovedindgangen til Fortunfortet) 

 

2. Annoncering 

• PBB kontakter P4 for at høre om de kunne omtale arrangementet 

• NMN+OBN kontakter det Grønne Område 

• Det blev desuden foreslået at man skulle annoncere Befæstningsdagen 

lokalt evt. via de lokale grundejerforeninger samt anbringe foldere på 

diverse cafeer i Lyngby 

  

6. Generalforsamling d. 14 maj 

1. Foredrag 

• Greve Museum havde ikke mulighed for at holde et foredrag 

omhandlende Tunestillingen. NMN kontakter Niels Eriksen fra Projekt 

Vestvolden for at høre om han evt. havde mulighed for at fortælle om 

Projekt Vestvolden. 

2. Udsendelse af breve 

• NMN og OBN sørger for at indbydelser til Generalforsamlingen ud i løbet 

af Påsken. 

7. Regnskab 

”Fortunfortets Venner” har i alt 20.237,26 kr.   

 

8. Ansøgninger 

-Punktet blev sprunget over 

 

9. Fastlæggelse af næste mødedato.  

Den 19. juni kl. 19.30 på Dyrehavegaardsvej 56 

 

10.  Evt. 

 

 


