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”Fortunfortets Venner” 

 

 
Referat af 30. bestyrelsesmøde  ”Fortunfortets Venner”  tirsdag d. 4. 

november  2014. 
 

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

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

Bo Bohnsen (PBB) var desværre ikke til stede. 

 
1. Godkendelse af referat fra 29. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 

dagsorden.  
Referatet godkendes. Steen foreslog at to nye punkter under evt. Gæstebog og 
professionel fotografering af Fortunfortet. 

 
2. Regnskab og nye medlemmer.  

Regnskabet blev godkendt. Der er ca. 10 medlemmer der stadig ikke har betalt 
kontingent. Vi rykker dem. Vi har fået tre nye medlemmer. 
 

3. Hvordan gik Befæstningsdagen 2014. 
Der var enighed om at Befæstningsdagen gik godt. Turen langs Dyrehave-

stillingen,  Fortunfort Quizzen og rundvisningerne gik fint.  
Der manglede dog en hoppeborg. Nete kontakter Peter Bo fjor at høre om han 
kender nogle der kunne hjælpe os med en hoppeborg på Befæstningsdagen 

næste år. Hvis han ikke kan, så vil Dorthe undersøge priser på leje af 
Hoppeborge. 

 
4. Møde med Borgmesteren. 

Steen holdt ca. 1½ times møde Sofia Osman i starten af september. Umiddel-

bart var mødet noget negativt, idet borgmesteren lagde ud med at sige at for 
hendes skyld kunne man godt rive Fortunfortet ned og opsætte en mindeplade. 

….men stemningen blev dog bedre. Sofia omtalte at man regnede med at sælge 
nogle af Dyrehavegaards jorde op mod motorvejen og at man evt. kunne 
anvende nogle af de derved indtjente midler lokalt f.eks. på Fortunfortet. Men 

vi skulle som forening markere os bedre, skabe en vision for fortet.  
 

5. Vision for Fortunfortet. 
I forbindelse med ovennævnte møde har Steen nedskrevet en vision for fortet 

som vi alle skal læse igennem og sende kommentarer til Steen senest d. 18. 
november. (Dokumentet er tilsendt alle). I denne forbindelse blev det ”brain-
stormet” og alt fra Jule-marked til teater blev foreslået.  

 
6. Ændringer af foreningens vedtægter. 

Steen foreslog at foreningens vedtægter vedr. formål og ophør ændres til (se 
rød skrift) 
 

a: Foreningens formål er, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune, som er 

ejer af Fortunfortet, og eventuelt andre lokale foreninger, at  
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• Arbejde for og støtte renovering og vedligeholdelse af Fortunfortets bygninger 

og voldanlæg, herunder hjælpe med at ansøge midler fra fonde.  

• Bevare Fortunfortet som et attraktivt lokalt forsvarsminde.   

• Udvikle Fortunfortet, således at det kan fungere som et kulturelt og 

uddannelsesmæssigt aktiv for kommunen.  

• Formidle information om forsvarsværker i Lyngby-Taarbæk kommune.   

• Deltage i planlægning og afvikling af befæstningsdagen og lignende 

almennyttige arrangementer.   

• Etablere og vedligeholde hjemmesiden www.fortunfortet.dk  

 

b:  Foreningen har endvidere til formål, at udbrede kendskabet til de nu skjulte 

forsvarsværker på Nordfronten: Dyrehavestillingen og Taarbækfort. 

 

Foreningens ophør kan alene besluttes ved afholdelse af en ekstraordinær 

generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen 

indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel, og beslutning kræver vedtagelse 

af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af 

foreningens ophør tages bestemmelse om anvendelse af dens midler, ejendele og 

arkivalier ved den ekstraordinære generalforsamling. I tilfælde af foreningens 

ophør skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål. 

 

Der var enighed om at det var en god ide at forlægge disse ændringsforslag ved 

næste generalforsamling samt at vi sammen skulle gennemtænke ordlyden af 

ændringsforslaget; ”Udvikle Fortunfortet således at det kan fungere som et 

kulturetl og uddannelsesmæssigt aktiv for kommunen”.  

 

7. Udgravning af en af de ny tildækkede mandskabsrum.  
Der var enighed om vi skal kontakte Naturstyrelsen med henblik på at spørge 

dem om muligheden for at afdække en af mandskabsrummene i Dyrehaven. 
 

8. Tur til Garderhøjfortet 

Det blev besluttet at vi skal arrangere en tur til Garderhøjfortet i slut Maj 2015. 
Nete finder ud af hvordan dette kan arrangeres.  

 
9. Fastlæggelse af næste møde. 

Tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.30 på Dyrehavegaardsvej 56. 

 
10.  Evt.  

o Indførelsen af Gæstebog.  God ide at få en gæstebog hvor besøgende 
kunne skrive deres navn og evt. kommentarer. Vi vil dog kalde det en 

log-bog.  
o Fotografering af Fortunfortet af professionel fotograf.  Der var enighed om 

det var en dog ide. Hans Jørgen kender en arkitekt som er rigtig god til 

at fotografere. Hans Jørgen kontakter ham for at spørge ham om han er 
interesseret og om hvor meget han skal have for at tage billederne.  

 
 

 

 
 

 

 


