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”Fortunfortets Venner” 

 

 
Referat af 29. bestyrelsesmøde  ”Fortunfortets Venner”  mandag d. 8. 

september  2014. 
 

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

Grethe Steenstrup Nielsen (GSN), og Dorthe Sjølin (DS). Hans Jørgen Berggren (HJB) og  

Peter Bo Bohnsen (PBB) måtte desværre melde afbud 

 
1. Godkendelse af referat fra 28. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 

dagsorden. 
- Vi fik faktisk ikke diskuteret dette punkt 

 

2. Befæstningsdagen 2014 
a. Opsætning af bogstaver 

NMN og OBN afleverer bogstaver hos SWP, som vil male 
”ophængningspinden i mere neutral farve. Bogstaverne sætte vi sammen 
op d. 20. september 

b. Luge diamantgrave og indgang. 
NMN og OBN sørger for dette d.20. september. 

c. Anden praktisk forberedelse til dagen 
SWP, NMN og OBN mødes kl. 10.00 d. 20. september for at ”forberede” 
fortet til dagen. 

d. Arrangementer 
i. Tur langs Dyrehavestillingen. 

SWP starter turen ved Fortunfortet kl. 12.00 og udstyres med 
thermokander+småkager alt efter deltager antal. SWP ringer til 
NMN når deltagerne er ved at nå Tre-Pile lågen med oplysninger 

om hvor mange der vil hentes af Taxi og køres tilbage til 
Fortunfortet 

ii. Rundtur på fortet. 
NMN sørger for rundvisning på fortet kl. 10.30 og 13.30. GSN 
spørger Mogens om han har lyst til at holde en lille indledende 

velkomsttale. 
iii. Musikkorpset 

Spiller kl. 11.30-12.00 og 12.30-13.00. Happy Hour som leverede 
smørebrød sidst holder desværre lukket om søndagen hvorfor OBN  

har indhentet tilbud hos Superbedst Lyngby Hovedgade som kan 
lave smørrebrød for 12 kr. stykket dog ikke så flot som Happy 
Hour. Vi brev derfor enige om at spørge Happy Hour om det var 

muligt at få smørrebrød om søndagen. NMN kontakter Jacob Keller 
for at få oplyst hvor mange de kommer.  

iv. Arrangementer for børn 
Spejderne fra Fortunen Gruppe kommer desværre først kl. 12 og  
laver bål + snobrød. Peter Bo kan desværre ikke kom men vil 

sørge for at to andre kommer med hoppeborg og arrangere leg i 
fortet med usynlig skrift for børn. NMN kontakter Peter Bo for at få 
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bekræftet at de kommer samt for at få deres navne og 

telefonnumre som SWP også skal lave.  
Vi er desuden blevet kontaktet af Tina Lindgaard Tauson som 

havde en masse gode forslag til aktiviteter. SWP vil lave en quiz 
for børn med ca. 11 spørgsmål inspireret af Tina Lindgaard 

suppleret med en tegnekonkurrence af fortet, smo bedømmes 
samlet. De tre bedste vinder et gavekort til to biografbilletter. SWP 
sørger for papir og farveblyanter og NMN/OBN køber gavekort. 

NMN svarer Tina at vi er meget glade for hendes forslag og at vi vil 
lave en quiz+tegnekonkurrence, men at repelling er for farligt og 

at vi i år desværre ikke har ressourcer til at lave de andre forelået 
ting såsom soldaterdragter i børnestørrelser. Hvis Tina i år skulle 
have lyst til at hjælpe med at passe hoppeborg eller evt. styre 

slagets gang ved quizzen så ville vi være meget glade. Ligeledes 
måtte hun meget gerne bage en kage. Til næste år burde vi have 

mere tid til forberedelse og vi vil derfor meget gerne arbejde mere 
aktivt sammen med hende for at kunne lave flere arrangementer 
for børn. 

v. Kaffe og the salg, bagning af kager, indkøb af diverse ting. 
GSN og DS står atter i år for kaffe og the brygning som vil foregå 

ved fortet. NMN og OBN opfordrer medlemmer til at bage kage i 
forbindelse med vi skriver ud og annoncerer Befæstningsdagen og 
derefter købes ekstra kage ind. NMN og OBN sørger også for 

indkøb af sodavand samt øl til musikanterne, 
vi. Forttale ved borgmesteren 

SWP kontakter borgmesterens sekretær for at minde Sofia Osmani 
om fortalen kl. 11.15.  Hun opfordres desuden til at tage sine børn 
med.  

vii. Flaghejsning og fortfanfare. 
Dette sker som vanlig kl. 10.00. NMN har kontaktet Henrik Nielsen 

som er forttrompetist. NMN har endnu ikke hørt fra ham men han 
lovede at komme sidste år.  

e. Annoncering 

i. Det grønne område.  
NMN og OBN skriver til Det Grønne Område senest 17. september 

ii. Breve til medlemmer  
Der udsendes breve til medlemmer d. 17-18 . september. 

Medlemmer opfordres til at bage kage og meddele det til 
olebruun@tdcadsl.dk 

iii. Uddeling til andre? 

SWP, GSN og DS ville uddele på arbejdsplads, genbrugsbutikken. 
OBN sørger for Rådhuset og biblioteket. 

iv. Udformning og opsætning af plakater 
NMN og OBN producerer plakater inkl. prisskilt og programmer 
m.m. som sættes op ved fortet på Befæstningsdagen. 

3. Fastlæggelse af næste mødedato. Tirsdag d. 4. november kl. 19.30 på 
Dyrehavegaardsvej 56 

4. Evt. 
DS foreslog at vi til foråret lavede en tur til Garderhøjfortet. Vi arbejder videre 
på det. 
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