
 
”Fortunfortets Venner” 

 
 

Referat af 35. bestyrelsesmøde ”Fortunfortets Venner” onsdag d. 12. august  
2015. 
 

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

(SWP) og Grethe Steenstrup Nielsen (GSN). Dorthe Sjølin (DS) og Hans Jørgen 
Berggren (HJB). Peter Bo Bohsen (PBB) måtte desværre melde afbud. 

 
 

1. Godkendelse af referat fra 34. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 

dagsorden. 
Godkendes. 

 
2. Befæstningsdagen 2015 

a. Opsætning af bogstaver. 

Steen sætter bogstaverne op og finder en personer der kan hjælpe ham. 
b. Luge diamantgrave og indgang.  

Ole og Nete luger diamantgrave og indgang. Ole giver kommunen besked 
vedr. Befæstningsdagen, så gartnerne kan slå græs m.m. inden dagen.  

c. Anden praktisk forberedelse til dagen. 

Ole sørger for at der kommer befæstningsfoldere på kommunens 
biblioteker, skoler samt på Rådhuset og Toftebæksvej 12. Ole og Nete 

sørger for at DTU’s boghandel, medlemmer af ”Fortunfortets Venner” og 
Claus Harkjær, som har en forretning på Ulrikkenborg Plads (PAK&SEND 
Aps), der også fungerer som turistinformation, får befæstningsfoldere.  

Steen afleverer foldere til Amanda Olsen (åben skole), Winnie 
(fundraiser) samt til de politikere der er indbudt til mødet d. 25. august. 

Hans Jørgen ville lægge nogle foldere på Københavns og Frederiksberg 
Bibliotek.  
-Men sæt gerne foldere andre steder –har I behov får flere så kontakt 

Nete.  
M.h.t. kunstnerarrangementet så giver vi kunstnere nærmere besked når 

vi ved om kommunen bevilger lys til ”udstillingslokalet på fortet 
d. Arrangementer 

i. Tur langs Dyrehavestillingen. Starter kl. 12.00 ved Fortunfortet og 
ender ca. kl. 15 ved Tre-Pile lågen. Vi sørger for hjemtransport. 
Steen tager kaffe og småkager med til kaffepause. Steen havde 

ikke behov for en assistent.  
ii. Rundtur på fortet. Sørger Nete for kl. 10.30 og 13.30. Hvis der er 

en kunstudstilling så skal turen selvfølgelig gå forbi udstillingen. 
iii. Musikkorpset. Spiller kl. 11.30-12.00 og kl. 12.30-13.00. Nete 

kontakter Jacob for at høre hvor mange de kommer inklusive 

påhæng og bestiller sandwich hos Meny (blandet pålæg). Når Nete 



kontakter Jacob så skal hun lige spørge Jacob om han er tilfreds 
med det der står på hjemmesiden.  

iv. Arrangementer for børn herunder hoppeborg, tegnekonkurrence 
mv. Peter Bo kommer og sørger for en hoppeborg. Nete kontakter 
Peter Bo og spørger ham, om han pønser på andre arrangementer 

for børn. God ide med en tegnekonkurrence og 15 nye spørgsmål. 
Peter Bo’s svar afventes inden Nete evt. kontakter andre der 

kunne assistere ved f.eks. en tegnekonkurrence. (Sidst år blev vi 
kontakter af Tina (Nete finder emailen) som var meget 
interesseret i at bidrage med børneunderholdning).  

v. Kaffe og the salg, bagning af kager, indkøb af diverse ting. 
Grethe og Dorthe sørger for salg, Ole og Nete køber 

engangsservice, kaffe, the, slik m.m. Når vi sender breve til alle 
medlemmerne for at orienterer om Befæstningsdagen så spørger 
vi om der er nogen der har lyst til bage en kage.  

vi. Fort-tale ved borgmesteren. Sofia Osmani brændte os af i 2014. 
Steen kontakter Sofia Osmani, hun har jo også lovet at skrive 

forord til Steens folder. Talen kan være ved flaghejsning (måske 
for tidligt i henhold til hvor mange der er mødet op) evt. kl. 11.15 
ellers som det passer Sofia. 

vii. Flaghejsning og fortfanfare. Nete kontakter Henrik Nielsen og 
spørger om, han som tidligere har lyst til at komme og spille. 

 
e. Annoncering 

i. Det grønne område. Ole, Steen og Nete laver et udkast og sender 

til Hans Nielsen (Fæstningskanalens Venner) og sender det 
dernæst til Pernille Bodenhoff (Det Grønne Område). Understreger 

at det gerne også må være på hjemmesiden.  
ii. Breve til medlemmer. Se 2c. I brevet spørges der desuden om folk 

skulle have nogle gode ideer til Befæstningsdagen.  
iii. Uddeling til andre? Se 2c. 
iv. Udformning og opsætning af plakater. Vi dropper plakater, men 

kunne evt. kontakte Niels Christian Buhl fra TV Lorry. Måske kunne 
han lave en reportage om selve Befæstningsdagen.  

 
3. Fastlæggelse af næste mødedato. 

Hvis der kommer noget konstruktivt ud at mødet med Økonomiudvalget d. 25. 

august så mødes vi den. 2. september ellers mødes vi tirsdag d. 6. oktober.  
 

4. Idsteddagen. 
Hvordan gik det. Det gik godt, ikke nær så mange som sidste år pga. 
regnvejret.  

 
5. Møde med fundraiser Winnie Bendtner.  

Hun er meget engageret. Vi arbejder dels på at ansøge et mindre beløb til 
Steens folder og dels på at ansøge et noget større beløb til renovering af fortet.  
Nete inviterer Winnie til mødet den 25. august.  

 
6. Møde med Christian Østeraas og møde med økonomiudvalget d. 25. 

august.  



Mødet med Christian Østeraas gik egentligt fint, men som forventet havde 
Christian Østeraas ikke en pose penge til os. Fortalte os at der er møde i 

økonomiudvalget torsdag d. 27. august, hvor det vil blive besluttet om der blot 
vil blive sat penge af til vedligehold af fortet eller der skulle være mulighed for 
en større renovering.  Dagsordenen for mødet den 27. august er endnu ikke 

offentliggjort hvorfor Steen kontakter Christian Østeraas mhp. på at få tilsendt 
dagsordenen. Vi har valgt at invitere alle medlemmerne af økonomiudvalget til 

en orienteringsmøde om fortet. Mødet finder sted d. 25. august kl. 17 på 
Fortunfortet efter aftale med Sofia Osmani.  Dorthe, Steen, Ole og Nete vil 
deltage i mødet og forhåbentlig alle medlemmerne af økonomiudvalget. Vi har 

dog endnu ikke modtaget nogen tilbagemelding på vores invitationer. 
 

7. Frivillig Fredag 2015 i Lyngby Taarbæk kommune, d. 25 september.  
Nete svarer Winnie og siger tak, men pga. Befæstningsdagen d. 27. september 
har vi desværre ikke mulighed for at deltage. Vi deltager om muligt næste år. 

 
8. Steen orienterer om ansøgning til pjece og lancering. 

Steen har søgt Bechet, Coloplast, Centerforeningen og Den Danske Bank. 
Endnu intet svar.  
 

9. Steen orienterer om åbning af skydeskår. 
Steen vil snart, som et forsøg, åbne et af de tilmurede skydeskår hvilket han 

har fået lov til af kommunen. Steen laver en forsøgsrist som skal dække de 
åbne skydeskår. 
 

10.  Evt.  
a. Halloween. Vi sender en mail rundt til medlemmer af ”Fortunfortets 

Venner” og de omkringliggende grundejerforeninger og inviterer til 
Halloween.  Det må være lørdag d. 31. oktober ved 17-tiden.   

b. Vedr. mødet d. 25 august.  
Steen, Ole og Nete mødes d. 24 august sen eftermiddag for at aftale 
strategi og hvordan vi også kan inddrage et emne som Lyngby-Taarbæks 

nye turismestrategi.  
 

 
 


