”Fortunfortets Venner”

Referat af 28. bestyrelsesmøde ”Fortunfortets Venner” torsdag d. 19. juni
2014.
Tilstede; Ole Bruun Nielsen (OBN), Nete Munk Nielsen (NMN), Steen Wenske Pedersen (SWP),
Grethe Steenstrup Nielsen (GSN), Hans Jørgen Berggren (HJB) og Dorthe Sjølin (DS). Peter Bo
Bohnsen (PBB) måtte desværre melde afbud

1.

Godkendelse af referat fra 27. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden.
Referat og dagsorden godkendes.

2.

Konstituering af bestyrelsen
Ole, Steen, Peter Bo, Hans Jørgen og Nete fortsætter som h.h.v. kasserer, webmaster,
event manager, bestyrelsesmedlem og formand. Dorthe og Grethe fortsætter som
suppleanter.

3.

Idsteddagen 25. juli. Foreningen er blevet kontaktet af Jacob Keller, som leder
musikkorpset, 32. Bataillon. Jacob Keller har spurgt om de måtte afholde Idsteddagen,
som bl.a. vil blive markeret ved slagscener, kanonskud og musik på Fortunfortet.
Bestyrelsen synes at dette er en rigtig god ide og hjælper gerne med arrangementet og
med annonceringen af dette. Nete og Ole vil arrangere et møde Jacob Keller for at få
styr på alle detaljerne. Ole vil kontakte kommunens gartnere så de kan sørge for at
arealet omkring fortet er pænt. Nete og Ole vil sørge for at fjerne ukrudt fra
Diamantgravene, samt uddele kanonbreve til naboerne. Tilladelse til at afskyde
kanonerne sørger Jacob Keller og Co. for. Idsteddagen skal annonceres via grundejerforeningerne; Trongårdsparken, Fortunvænget, Fortunen og Omegn og Hjortekær, ved
at fremstille en plakat der skal hænges op ved Fortunfortet samt gennem lokalaviser.

4.

Befæstningsdagen 2014. Steen har talt med Sofia Osmani som gerne vil komme til
Befæstningsdagen. Steen skal kontakte Sofias sekretær med hensyn til det specifikke
program. Vi vil spørge Sofia om hun har lyst til at holde en kort tale kl. 11.15 af ca. 10
minutters varighed. Fortunfortets Venner skal i år sørge for at Befæstningsdagen bliver
annonceret i Det Grønne Område og evt. andre lokal blade (Villabyerne). Der skal
uddeles foldere til biblioteker, skoler og DTU.

5.

Fastlæggelse af næste møde.
Mødet skal holdes slut august. Nete kontakter Peter Bo for at spørge om hvornår han
evt. skulle være i København og så lægger vi mødet i henhold til det.

6.

Evt.
1. Skålstenen. Nete har skrevet til Kroppedal Museum som har lovet at hjælpe
med at undersøge hvornår og hvorfor Skålstenen blev fjernet fra Fortunfortet.
2. Trappen ind til Dyrehaven . Nete har skrevet til Lyngby-Taarbæk kommune,
vedr. trappens elendige stand. Kommunen har netop kvitteret for modtagelse af
brevet.
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3. Udvidelse af vores forenings virkefelt: Venneforeningen for Fortunfortet,
Dyrehavestillingen og Taarbækfort. I forbindelse med afholdelse af næste
generalforsamling vil bestyrelsen foreslå denne ændring i vedtægterne
4. Oprydning på fortet og etablering af lidt ekstra udluftning. Steen vil foto
dokumentere diverse grimme el-ledninger, rør og ikke originale gasbetonmurer
og dernæst kontakte kommunen for at høre om vi må tage dem ned.
5. Folder omhandlende Forsvarsanlæg i Lyngby-Taarbæk kommune.
Fæstningskanalens Venner er i gang med at lave en folder med ovennævnte
titel. Fortunfortets Venner har allernådigst fået lov til at bidrage med information
om Fortunfortet. Det er dog latterlig lidt plads de forskellige anlæg får i denne
folder. Ole, Steen og Nete har lavet et udkast vedr. Fortunfortet som nu skal
reduceres til 1/3. Nete søger for dette og sender vores nye udkast vedr. til Hans
Nielsen.
6. Skodder. Nete skriver et forslag til ansøgning til Velux fonden og Hempels fond
vedr. istandsættelse af skodder og døre på Fortunfortet.
7. Film optaget på Fortunfortet. Hans Jørgen har erfaret at der i 1970’erne er
blevet optaget en film på Fortunfortet hvor bl.a. Christian Eugen-Olsen var
involveret. Hans Jørgen kontakter Eugen-Olsen i håb om at få en kopi af denne
film.
8. Kunstudstilling på Fortunfortet. Steen har kontaktet den lokale kunstforening
for at spørge om de var interesseret i at udstille kunst på Fortunfortet ved
Befæstningsdagen eller andre dage. Dorte oplyser at det er bedst at disse kunstudstillinger kun varer en dag. Ellers kræves en forsikring af kunstværkerne.
Steen har endnu ikke hørt fra Kunstforeningen, hvorfor vi blev enige om at Nete
og Ole kontakter Ole Koefod, som er kasserer for den Lokale Kunstforening.
9. Vidensby Lyngby. Steen har kontaktet direktøren Caroline Arens for Vidensby
Lyngby for at oplyse hende om Fortunfortets anvendelsesmuligheder (efter en
istandsættelse) for diverse virksomheder. Hun ville gerne mødes ved
Fortunfortet efter sommerferien.
10. Foranalyse vedr. grundsikringsarbejder på Lyngbyfortet og Fortunfortet.
Cowi er blevet færdig med foranalyserne og resultatet af denne undersøges blev
forlagt økonomiudvalget d. 19. juni. Vi afventer spændt økonomiudvalgets
beslutning.
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