”Fortunfortes Venner”

REFERAT AF 4. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

”FORTUNFORTETS VENNER”
DEN 11. MAJ 2011
Nete Munk Nielsen (NMN) bød velkommen. Generalforsamlingen startede med foredrag af Steen Wenske Pedersen (SWP) som berettigede om den historiske periode
”Fra Enevælde til Parlamentarisme”. Et meget spændende foredrag med utroligt flotte
power point illustrationer, stor tak til Steen. Derefter begyndte selve generalforsamlingen.
Ad punkt 1: Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Grethe Steenstrup Nielsen (GSN) som dirigent og Nete Munk
Nielsen (NMN) som referent. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. GSN
takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling var indkaldt rettidigt ifølge
vedtægterne.
Ad punkt 2: Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Befæstningsdagen
Selve Befæstningsdagen startede med flaghejsning ledsaget af en trompetfanfare spillet af
Henrik Nielsen, medlem af Fæstningskanalens Venner. Mogens Larsen holdt velkomstforedrag
kl. 11, 13 og 15. Vejret var med os og vi havde rigtig rigtig mange besøgende ca. 400, fortet
var næsten for småt. Efter velkomstforedraget var der rundvisning i og omkring fortet. Rundvisningen blev i to hold foretaget af SWP og NMN. I år havde vi desværre ikke nogen kanoner
da Mogens Larsens svoger p.g.a. meget omstændelige love og regler vedr. opbevaring af krudt
havde solgt hans meget flotte salutkanoner. -Men adventistspejderne havde dog fremskaffet
en meget vellignende model. Spejderne fra ”Fortunen Gruppen” var ligesom de sidste 4 år
mødt op, arrangerede bål og bagte snobrød. Som noget helt nyt deltog adventistspejderne
også i år. Peter Bo Bohsen fra adventistspejderne have medbragt en stor hoppeborg og havde
arrangeret skattelege for de mindste børn. Det var en stor succes. En lille pudsig historie var,
at lige inden vi skulle til at byde velkommen den første gang kl. 11.00 kom der pludselig en
person farende ud af fortet og skreg at der var helt mørkt inde på fortet. Ups. Hoppeborgen
havde været en for stor belastning for fortets strømsystem. Og da jeg vendte mig om så jeg at
hoppeborgen langsomt mistede pusten og faldt sammen. Heldigvis var GSN leveringsdygtig i
strøm så borgen blev atter funktionsdygtig og lyset blev genoprettet i fortet. Om formiddagen
dukkede en borgerjournalist også og op for at tale med bestyrelsen og det kom der en fin artikel ud af i det ”Grønne Område” tirsdagen efter. Atter solgte GSN og Vibeke Jerris (VR) for
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meget billig penge kaffe, te, kakao, sodavand, kager m.m. hvilket i år var meget populært.
Maybritt Larsen havde bagt de lækreste kager som meget hurtigt fik ben at gå på.
En rigtig fin dag.
Besøg på fortet.
Fortunfortet har atter i år været besøgt mange gange. Dels af almindelig interesserede, i forbindelse med skovture bl.a. af Borgmestersekretariatet, lærer fra Nærum Gymnasium og ca.
hver 6 uge møder et nyt hold elever op fra Lyngby Teknisk Erhvervs Center som har til huse
på DTU.
Status vedr. projekter relateret til Fortunfortet
Tilstandsrapporten
I efteråret 2009 kom Jens Brandt fra Rambøll med et udkast til en tilstandsrapport for Fortunfortet. Bestyrelsen havde inden da haft et møde med kommunen og Jens Brandt. Den første
version af rapporten levede dog ikke op forventningerne og en ny version blev tilsendt kommunen. Denne var imidlertid heller ikke tilfredsstillende. Kommunen og bestyrelsen med hjælp
fra Søren Gundorph kommenterede i april 2010 den tredje version og kom med mange forslag
til forbedring. Bestyrelsen modtog så endelig i november 2010 den fjedre version, som ak ikke
var bedre. OBN og NMN satte sig derfor for at omskrive og omstrukturere rapporten, som
sendtes til Rambøll i januar. I April 2011 modtog vi så besked om at Jens Brandt fandt den
væsentligt forbedret. OBN regner med at kommunen indenfor den nærmeste tid vil afklare
færdiggørelsen af tilstandsrapporten med Rambøll. Færdiggørelsen af tilstandsrapporten er
bydende nødvendig for at ”Fortunfortets Venner” kan begynde med at ansøge fonde om midler
til renovering af fortet. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt udfærdiget en liste over fonde
de i samarbejde med kommunen påtænker at søge.
Stensætningen.
Mellemrummene i stensætningen er fyldt med ukrudt, bortset fra op mod Befæstningsdagen
hvor kommunens gartnere brænder ukrudtet væk. Bestyrelsen så derfor gerne at der blev fyldt
et materiale mellem stenene der kunne hæmme ukrudtsvæksten. Bestyrelsen havde sidste år
derfor kontakt med et firma i Jylland som producerer et materiale der hedder Biosand. Der er
lavet en prøve på stensætningen. Det er imidlertid en ret dyr løsning og har siden hen vist sig
ikke at kunne håndtere problemet da der i dag er vokset ukrudt op i siderne altså i mellemrummet mellem Biosandet og kampestenene. P.T. er den eneste løsning at ukrudtet løbende
holdes nede.
Bænk.
Det blev ved sidste generalforsamling besluttet at vi skulle købe en bænk for nogle af de penge foreningen har. Vi har nu fået en meget fin bænk med tilhørende skraldespand. Bænken er
sat op af Lyngby-Taarbæk kommunes (LTK) gartnere fra Baunegården, men vi har endnu ikke
modtaget en regning. I forbindelse med at gartnerne satte bænken op, blev begge diamantgrave smukkeseret, idet de øverste 10 cm grus, som altid er kraftigt begroet af ukrudt, blev
fjernet og erstattet af grå skærver. Meget flot resultat.
Skraldespand.
Ved sidste generalforsamling fortalte vi at spejderne som bruger vagthytten ved Fortunfortvej havde sagt ok for at vi flytter deres skraldespand hen til hegnet, således at skraldespanden
kunne benyttes af besøgende på Fortunfortet. Kommunen betaler allerede for tømningen af
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skraldspanden, men den tømmes aldrig da den jo tidligere har stået bag et aflåst hegn. Nu er
løsningen imidlertid blevet lidt anderledes, idet vi jo har fået den meget flotte bænk med tilhørende 20L skraldespand.. Arbejdsgangen er nu den, at OBN og GSN tømmer den 20 L. skraldespand over i spejdernes skraldespand, som stadig står på vagthyttens grund, men nu er låget
låst op således at renovationsarbejderne hver tirsdag kan tømme skraldespanden. Skraldespanden på fortet er meget benyttet desværre lægges der også af og til flasker i den.
Opsætning af bogstaver. Dette projekt udføres i samarbejde med ”Fæstningskanalens Venner”.
Nationalmuseet vil gerne hjælpe med at bestemme den helt rigtige typografi af bogstaverne.
LTK vil betale Nationalmuseets for dette typografi-arbejde. Da Bagsværdfortet mangler alle
bogstaverne, vil Gladsaxe kommune også gerne være med i projektet. Vi er nu kommet så
langt at nationalmuseet har givet tilbud på at bestemme typografien af bogstaverne på Lyngbyfortet, renovere de eksisterende bogstaver på Lyngbyfortet samt fremstille de manglende
bogstaver på Lyngbyfortet. Dette vil beløbe sig til mere end 120.000 kr. så vi tør slet ikke
tænke på hvad det vil koste at fremstille alle bogstaverne til Fortunfortet. Der må være en
anden og billigere løsning.
Hjemmesiden.
SWP, ”Fortunfortets Venners” Webmaster har arbejdet videre på den flotte hjemmeside;
www.Fortunfortet.dk. NMN opfordrede kraftigt alle interesserede til at bruge tid på hjemmesiden.
Arrangementer
Vi har på søndag d. 15. maj en udflugt til Kastellet hvor Henrik Nielsen vil vise rundt. I det
forgangne år har vi desuden haft udflugter til Holmen, det frilagte stemmeværk ved Soløsevej
og til Lyngbyfortet. Udflugterne har været arrangeret i samarbejde med ”Fæstningskanalens
Venner” og det har været dejligt at så mange fra ”Fortunfortets Venner” har deltaget.

Formandens beretning godkendtes
Ad punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab. (vedlagt)
OBN meddelte at ”Fortunfortets Venner” ultimo 2010 havde ca. 40 medlemmer, deraf
4 erhvervsmedlemskaber. Udgifterne består af gebyrer til banken, indkøb af havestole
og havepavilloner og indtægterne svarer til kontingent fra medlemmerne. Det blev
diskuteret om foreningen skulle overveje at gå over til at opkræve kontingent via PBS,
men der var dog enighed at det ville være alt for dyrt i forhold til foreningens medlemsantal. Regnskabet blev godkendt.
Ad punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet for private personer og erhvervsvirksomheder
forblev uændret på h.h.v. 100 kr. og 500 kr. Forslaget blev godkendt.
Ad punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
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Ifølge vedtægterne skal der to bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Vibeke Jerris og
Steen Wenske Pedersen er begge på valg og ønsker genvalg. De blev begge genvalgt
NMN spurgte desuden om ikke andre havde lyst til at deltage i bestyrelsen og til stor
glæde ønskede Peter Bo Bohsen og Hans Jørgen Berggren at deltage. Stor tak for det.
Ad punkt 6: Valg af suppleant
Preben Saxild har indtil nu været suppleant, men har tidligere udtrykt at han gerne
viger hvis andre skulle have lyst. Dorte Sjølin ville gerne være suppleant hvilket straks
blev vedtaget.
Ad punkt 7: Valg af revisor
Carl Kjeldsen blev genvalgt.
Ad punkt 8: Indkomne forslag
Ingen.
Ad punkt 9: Evt.
Bestyrelsen har stillet to forslag.
a. Ideer til anvendelse af foreningens penge.
b. Ideer til forbedring af Befæstningsdagen.
Der var ingen forslag vedr. anvendelse af foreningens penge, dog blev det nævnt at
det ville være dejligt med en ekstra bænk. Vedr. Befæstningsdagen indkom der ingen
forslag, men bestyrelsen er altid interesserede i forslag til forbedring
•

Fra forsamlingen blev der foreslået at foreningen afholdt en aktivitetsdag gerne
med et lidt alternativt emne f.eks. smagning af øl og ukrudtsfjernelse på fortet.
Aktivitetsdagen skal afholdes umiddelbart før Befæstningsdagen.

•

Søren Gundorph fortalte at han havde modtaget et brev fra museet Kroppedal
vedr. afgrænsning og byggeforbud op til et fortidsminde, i dette tilfælde Fortunfortet. Søren Gundorph ville give bestyrelsen en kopi af dette brev. Bestyrelsen
vil dernæst undersøge sagen.

NMN takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 23.30
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