
Dagsordenen for 41. bestyrelsesmøde, ”Fortunfortets Venner”, torsdag d. 27. 
oktober 2016, kl. 19.30 på Dyrehavegaardsvej 56. 
 

 

 
1. Godkendelse af referat fra 40. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 

dagsorden.  
Ingen bemærkninger 
 

2. Regnskab 
67 medlemmer, inkl. 5 erhvervsmedlemmer. 14 nye medlemmer i år. Det kan 

på nuværende tidspunkt ikke betale sig at bruge PBS til indbetaling (for få 
medlemmer). I 2016 et underskud på 11.000 kr., 10.000 kr. af disse skyldes 
trykning af bogen. Et tilsvarende indtægt modtog vi 2015. Derudover udgifter i 

forbindelse med frimærker, printertoner, arrangementer, køb af gadeskilt m.m. 
Kassebeholdning 14.000 kr.  

 
3. Befæstningsdagen 

a. Hvordan gik dagen? 

1. Der var uenighed om placeringen af kaffesalg. Det var ikke 
helt samling på arrangementerne. Flere mente at kaffe-

salget skal tilbage ved hovedporten men hvordan løses 
problemet med den skæve ujævne stensætning. (risiko for 
fald)  

2. Musikerne skal spille en time i træk. De synes ikke at der 
var nok lyttere til anden afdeling af koncerten.  

3. Der var ”blot” 12 deltager på turen langs Dyrehave-
stillingen. 

4. God succes med børnearrangementerne, både Jytte og 
Peter Bo havde travlt. 

b. Skal der ændres i programmet?  og forslag/brainstorm. 

1. Musikere skal spille fra kl. 11-12 
2. Bilerne skal være væk før kl. 10 

3. Første rundvisning kl. 10. (Vi holder os til to rundvisninger) 
4. Der serveres frokost kl. 12  
5. Turen til Dyrehavestillingen kl. 12 

6. Mere programsat børnearrangementer om eftermiddagen.  
7. Tegning af fortet til farvelægning.  

8. Hanne evt. smykkeværksted.  
9. Sanger/sangkor. 
10.Motionsløb.  

11.Sangleg for børn.  
12.Spørgeskemakonkurrence til børn og præmieoverrækkelse 

om eftermiddagen 
Nogle mente at eftermiddagen var lidt stille og at der derfor er behov for at 
”peppe” den lidt op, andre synes dog at der var rigelig udfordringer med 

logistikken. Vi tænker videre  
 

4. Generalforsamling 
a. Foredragsholder til generalforsamling 2017 evt. dato. 



Jytte kontakter Frans Nielsen for at spørge om han kunne holde foredrag 
i forbindelse med generalforsamlingen i starten af maj. Endnu ikke svar. 

 
5.  Renoveringsarbejder 

a. Fondsansøgninger 

Sendt til Augustinus (elektronisk) og Louis Hansen (papiransøgning). 
Søgt om penge til grundsikrings-arbejderne. Der sendes til andre fonde i 

løbet af vinteren. Steen synes ikke billedet var ok, sender bedre 
eksempler.  

b. Ansøgning til Slots og Kulturstyrelsen 

Skal følge projektbeskrivelsen til fondsansøgninger. Skal være bedre 
teknisk fagligt beskrevet. Det har desværre ikke været muligt at få kopi 

af tilsvarende ansøgninger fra Bagsværdfortet, formentlig fordi dette har 
været betalt arkitektarbejde. Ole, Steen og Nete holder møde med 
centerchef Birger Kjer Hansen d. 11.11. og vil her diskutere om 

kommune kan betale et arkitektfirma for at udarbejde ansøgningen til 
Slots og kulturstyrelsen. 

▪ Steen pointerede at der i fondsansøgningerne skal søges midler til 
udarbejdelse af denne rapport. 

▪ Jytte vil gerne gå på Rigsarkivet for at lede efter kort, og 

materiale-beskrivelser.  Jytte mener at materialet evt. også kunne 
ligge på kastellet. 

▪ Steen kontakter Garderhøjfortet for at se om de har en ansøgning 
til Slots og Kulturstyrelsen. Spørg evt. Christian Eugen-Olsen 

 

6. Demokratimuseum på Fortunfortet 
Steen har været på Garderhøjfortet og Mosedefort og synes at Mosedefort er 

dårligt som museum, emnet er for snævret (1. verdenskrig museum). Foreslog 
at Fortunfortet skulle være et demokratimuseum med forskellige nicher i 

stueetagen der hver især omhandler demokratiet med link til Befæstningen.  
Det blev drøftet og Ole mente ikke man skulle binde sig til et bestemt projekt 
på nuværende tidspunkt og et lignende museum er allerede omtalt i visionen. 

(der findes også et i demokratimuseum i  Viborg, 
https://www.viborgmuseum.dk/da_c/udstillinger/demokrati/) 

 
 

7. Arrangement onsdag d. 16. november på Fortunfortet vedr. bogen: 

Forfatningskampen og Københavns Befæstning. 
a. Steen har lavet 16 pakker af skolesæt af bøger til skoler i Lyngby. Den 

16.11. vil Steen aflevere et klassesæt til en skoleklasse fra 
Trongårdsskolen på Fortunfortet i tidsrummet kl. 9-10. Lokalpressen, 
Winnie og ikke mindst Borgmesteren, vil være der. Flaget hejses kl. 

9.00.  Medlemmerne orienteres ved at Ole og Nete emailer og lægger det 
på Facebook. Forplejning; Steen køber sodavand og kage, Ole og Nete 

tage kaffe+dug med. Steen vil senere aflevere de resterende klassesæt. 
b. Skal vi ansøge om penge til genoptryk.  Steen ansøger om penge til 

genoptryk. 

 
8. Fastlæggelse af næste mødedato 

Onsdag d. 15. februar 2017, kl. 19.00 



 
 

9. Eventuelt 
a. Skal vi ændre mødetidspunkt for bestyrelsesmøder.   

Mødetidspunktet ændres til kl. 19.00 

b. Udlån af Fortunfortet til spejdere den 19. november.   
Nete kontakter spejderne vedr. dette. 

c. Udlån af Fortunfortet til Rikke Holte den 18 november.   
Steen kontakter Rikke Holte vedr. dette.  

d. Baunehøjstillingen og Dyrehavestillingen.  

Ole har fundet links til video vedr. udgravning af skyttegrave fra den 
tidligere Baunehøjstilling ved de Arkæologiske forundersøgelsen i 

forbindelse med NOVO-ZYMES byggeri på Dyrehavegaards jorde. Ole har 
fundet link til video optaget på turen Langs Dyrehavestillingen ledet af 
Steen ved Befæstningsdagen 2015. Ole lægger begge links på facebook 

e. Halloween 31. oktober 
Steen har snakket Kristina Frandsen vedr. Halloween arrangement d. 31. 

kl. 18-20 på Fortunfortet. Steen sørger for at åbne og lukke fortet. Steen 
snakker med Kristina lørdag og giver besked hvis der er behov for 
assistance.  

 
 


