
 
 

 

Referat for 38. bestyrelsesmøde, ”Fortunfortets Venner”, tirsdag d. 5. april 
2016, kl. 19.30 på Dyrehavegaardsvej 56. 
 

Tilstede. Grethe, Ole, Steen, Dorte og Nete 
 

1. Godkendelse af referat fra 37. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 

dagsorden.   
I flg. Referatet fra 37. bestyrelsesmøde ønskede Steen at man specifikt skulle 

kunne se hvad vores penge blev brugt til. Ole var lidt i tvivl om hvilket 
udgiftspost i regnskabet Steen refererede til.  Det var punktet øvrige udgifter.  
Ellers OK 

 
2. Regnskab 

Regnskabet for 2015 er færdigt. Ole kontakter Kenneth som skal revidere 
regnskabet inden generalforsamlingen. 
 

3. Lancering af ”Forfatningskampen og Københavns Befæstning” 
Eksemplarer sendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til 

generalforsamling. Steen har talt med Winnie om at lave et klassesæt til alle 
skoler, gymnasier i vores kommune.  Steen vil sammen med Sofia besøge en af 

skolerne og overbringe et klassesæt, en happening som skal forsøges dækkes i 
lokalpressen. Alle ”Byrødderne” får med følgebrev lagt en folder i deres dueslag 
på Rådhuset.  

Vi snakker med Winnie om en evt. happening på fortet.  Kunne måske foregår 
på Befæstningsdagen. 

 
4. Generalforsamling. 

a. Torsdag d. 12. maj.   

Peter Bo, Hans Jørgen og Ole blev valgt sidste år. Så Steen og Nete er på 
valg (begge ønsker genvalg). Grethe og Dorte er også på valg og ønsker 

genvalg. 
b. Indkaldelse til Generalforsamling og forplejning. 

Ole og Nete sender breve ud senest 3 uger før og sørger for indkøb samt 

et par flasker til foredragsholderen. 
c. Er det noget særligt der skal diskuteres? 

Steen gjorde opmærksom på at vi ved sidste generalforsamling ikke fik 
fuldstændiggjort nedenstående paragraf… den gule sætning 
 

§ 13: 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 aktiver, ejendele og arkivalier ved den 

ekstraordinære generalforsamling. 

 

Denne sætning skal omformuleres. Pengene skal i tilfælde af foreningens 
ophør bruges til almennyttige formål. Bruges midlerne til andet skal der 

betales skat. Vi skal have fundet den rigtige formulering af denne 



 
 

 

paragraf inden indkaldelse til generalforsamling, da dette punkt skal 
forekomme som forslag til vedtægtsændring.  

d. Foredrag. 
Henrik Mortensen, som er medlem af ”Fortunfortets Venner” holder 

foredrag om Gl. Hjortekær og Befæstningsanlæg ved Dyrehaven.  
 
 

5. Kontakt med kommunen vedr. renovering af fortet og fremtidige 
fondsansøgninger.  

Vi fik desværre nej fra Realdania undervaerker så nu skal vi planlægge den 
fremtidige strategi for fondsansøgninger. 

a. Møde med Winnie Berntson d. 31. marts 2016.  

Vil skulle have mødtes med Winnie d. 31. marts..p.g.a. sygdom blev 
mødet udskudt til d. 7. april. 

b. Omorganisering af Lyngby-Taarbæks kommunes Center for Ejendomme 
og Areal -hvad betyder det for os. 
Birger Kjær Hansen overtager ansvaret efter Christian Østeraas. Den 

kommer næppe til at betyde noget, men foreningen skal sikre sig at der 
sker en ordentlig overlevering af sagen. 

c. Møde med Kulturstyrelsen d. 19. april kl. 10.30.  
Ole, Steen, Nete og Finn Lauridsen fra LTK mødes på fortet med 

Kulturstyrelsen for at finde ud af hvor detaljeret man skal være når der 
ansøges om tilladelse til renovering af fortet. I den forbindelse vil vi også 
spørge Kulturstyrelsen om hvor langt de er med tilladelsen til istand-

sættelse af tagrender. Et projekt som meget gerne skal påbegyndes 
snart.  

 
 

6. ”Små” arbejder på Fortunfortet 

a. Åbning af sidste skydeskår. 
Ole og Nete tager ned på søndag (kl. 11.00) for at åbne det sidste 

skydeskår, kører murbrokker væk og ”efterpudser” de andre skydeskår 
b. Opsætning af gitre bag skydeskår.  

Ole og Nete sætter gitre op. 

c. Åbning af skodder.  
Steen har fået et tilbud på 3000 kr. per ”skodde-par” + moms. Der skal 

bruges olie+ varme. Steen beder om et reelt tilbud, men vi bør have 
tilbud fra to håndværkere. Vi kigger lige på skodderne på søndag  ..kan 
vi evt. selv smøre dem?.. Fondspengene skal dog bruges med 

omtanke..alle pengene skal ikke brændes af på skodderne.  
 

7. Befæstningsdagen 
a. Rundvisning.  

To rundvisninger. Nete viser rund, men Ole er stand by hvis der skulle 

være rigtigt mange deltagere på rundvisningerne, således at vi kan dele 
op i to hold. 

b. Tur langs Dyrehavestillingen.  
Steen tager turen  



 
 

 

c. Hoppeborg.   
Peter Bo skal rykkes  

d. Børnearrangementer.  
Peter Bo rykkes 

e. Salg af kaffe og te  
Grethe, Dorte med evt. hjælper står for salg. Ole og Nete køber inde og 
beder medlemmer om at bidrage med kage.  

f. Musik.  
Vi har intet hørt fra Jacob Keller siden han aflyste deres deltagelse i 

Befæstningsdagen. Nete har kontaktet ham men uden succes. Prøver 
igen for at få afklaret om de kommer og om vi skal arrangere Isteddag i 
år 

g. Kunstnerudstilling.  
”Åbne Døre ved Hanne Isabella” kommer heldigvis gerne igen. 

h. Spejderne Fortungruppen. 
Nete rykker Anders. Vi håber virkelig de kan komme i år.  

 

D.v.s. programmet bliver som sidste år. Frist for indsendelse af program 
d.15 maj og sidste deadline 8.juni 

 
8. Facebook + hjemmesiden 

a. Hvordan bruger vi det til at promovere vores projekt omkring fortet? 
Vi skal huske at lægge billeder på Facebook når der har været 
arrangementer på fortet. 

 
9. Fastlæggelse af næste mødedato.  

19 maj 19.30. 
 

10. Evt 

a. Kong Vinter arrangementet 
Aventure løbet Kong Vinter besøgte fortet d. 16. januar. Der kom ca. 200 

cyklister forbi i bidende kulde. 
b. Besøg af spejder d. 10 marts. 

Spejderne Fortunen Gruppe arrangerede natløb på fortet for de mindste 

og lidt større spejdere. Stor succes. Skal sikkert gentages. 
c. Ide-møde d. 31. marts arrangeret af Novozymes.   

Steen var til mødet men der var ikke noget om Fortunfortet. Steen 
understreger at det er vigtig at en sti til Dyrehaven fra Novozymes 
kommer til at gå forbi fortet.  

d. Ole og Nete promovere fortet når Hjortekær Grundejerforening mødes d. 
28. april. 

e. Vi diskuterede om fortet kunne blive et museum for Dyrehaven, inklusive 
Parforce Jagten. Hvad har Jagt og Skovbrugsmuseet (som jo skal flyttes) 
som kan have relevant for fortet og Dyrehaven. Vi vender dette med 

Winnie.  
  


