Referat for 40. bestyrelsesmøde, ”Fortunfortets Venner”, onsdag d. 24.
August 2016, kl. 19.30 på Dyrehavegaardsvej 56.
Tilstede: Dorte, Grethe, Steen, Hans Jørgen og Nete
1. Godkendelse af referat fra 39. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden.
Godkendes
2. Generalforsamling.
Foredragsholder til generalforsamling 2017 samt evt. dato.
Jytte ville kontakte Frans Nielsen for at spørge om han kunne en gang midt i
maj. Da Jytte desværre ikke kunne deltage i bestyrelsesmødet udsætter vi
dette punkt til næste bestyrelsesmøde.
3. Isteddagen
Det gik rigtigt fint. Ca. 150 deltager. Gentages til næste år. Steen foreslog at
at vi re-tænker konceptet, men indtil videre fortsættes som tidligere
4. Renoveringsarbejder status.
a. Åbning af skodder
Steen tjekker med smeden hvilke skodder der kan åbnes. De skulle
meget gerne kunne åbnes på Befæstningsdagen
b. Tagrender
Kommunen har afsat 300.000 kr. + moms til tagrende renovering og for
de penge er 60m tagrende blevet renoveret. De resterende 60-70 m. kan
finansieres af den ekstra bevilling der er budgetteret i 2016. Det
undersøges hvad det vil det koste at istandsætte facade ved hoveddøren.
Steen skriver til Finn at bestyrelsen er indforstået med at man anvender
ca. 400.000 kr. af ekstra bevillingen på 500.000 kr.
5. Fondsansøgninger.
a. Ansøgning til Augustinus Fonden –status
• Ole og Nete har sendt udkast til denne ansøgning i starten af
august til Birger Kjer-Hansen, som desværre har haft for travlt til
at nå at læse den igennem, Derfor er ansøgningen videresendt til
Finn. I det øjeblik Finn har sagt ok, sendes ansøgning til
Augustinus fonden.
Ole har kontaktet Gladsaxe kommune for at få lov til at se de
ansøgninger de sendte (renovering af Bagsværdfort).
b. Ansøgning til Slots og Kulturstyrelsen –status
• Steen har lavet et udkast til en ansøgning og har videresendt
denne til Finn, som skal kommentere udkastet. Efter evt. revision
sendes manuskriptet til Slots og Kulturarvsstyrelsen og
forhåbentligvis.
• Gennemgang af materiale på Rigsarkivet.
Ole har gennemgået en del kasser på Rigsarkivet og fundet mange
interessante tegninger af fortet, bogstaver, våbenskjold. Ole
bestiller et scan af relevante tegninger.

6. Befæstningsdagen
a. Annoncering til FF’s medlemmer (brev+program): Ole + Nete 3-4 sept.
Medlemmer opfordres til at bage
b. Flaghejsning kl. 10: Steen+trompetist fra 32 bataillons Musik korps
c. Rundvisning kl. 10.30: Nete
d. Tur langs Dyrehavestillingen: Kl. 12-15. Steen
e. Rundvisning kl. 13.30: Henrik Mortensen
f. Hoppeborg: Peter Bo
g. Børnearrangementer incl. Løb med usynligt lys: Jytte og Peter Bo. Der
skal koordineres.
h. Bål og snobrød: Spejderne fra Fortunen Gruppe
i. Salg af kaffe og te: Grethe+Dorte
j. Musik: Kl. 11.30-12.00 og 12.30 til 13.00.
k. Kunstnere (11 kunstnere, de skriver noget sammen til DGO sendes til
Steen)
l. Grønne område. Steen+ Hans Nielsen. Kunstnere skal med i beskrivelsen. Skal sendes til det grønne inden torsdag d. 15.sept. for at
komme i tirsdag d. 20. TJEK
m. Facebook. Steen lægger programmet på facebook
n. Hjemmesiden. Steen lægger programmet på hjemmesiden
o. Kulturnaut. Ole har lagt programmet på Kulturnaut
p. Indkøb incl bestilling af smørrebrød til musikere og kunstnere: Nete og
Ole
q. Programposters til opsætning på Fortunfortet. Nete+Ole
r. Rengøring af stole/borde: Nete +Ole
s. Gartnere. Ole har kontaktet gartnerne som ”smukkesere” arealet
t. Fejning af fortet. Ole sørger for at servicemedarbejdere fra kommunen
fejer fortet.
SE DESUDEN VEDLAGTE PLAN FOR BEFÆSTNINGSDAGEN
7. Fastlæggelse af næste mødedato.
27.oktober
8. Eventuelt

