Referat 43. bestyrelsesmøde, ”Fortunfortets Venner”,
Tilstede: Grethe, Dorte, Jytte, Steen, Hans Jørgen, Ole og Nete
1. Godkendelse af referat fra 42. bestyrelsesmøde (vedhæftes) samt
godkendelSse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.
2. Generalforsamling.
• Evt. foredragsholder til generalforsamlingen
• Ole har kontaktet Kroppedal. Der var ikke indhold nok om
udgravningen af Baunehøjstillingen til et foredrag. Derudover skal de
have 2500 kr. for at komme.
• Ole vil kontakte Jette Baagøe for at spørge hende om hun kunne tale
om Parforcejagt med videre i Dyrehaven.
• Dato er fastsat til 17. maj 2017.
• Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.
• Ole og Nete udsender indkaldelsen i løbet af Påsken
• Peter Bo, Hans Jørgen og Ole er på valg.
• Nete sender Peter Bo en email vedr. genopstilling.
• Steen har tidligere fortalt at han ville forsøge at skaffe nye kræfter til
foreningen, men er ikke umiddelbart kommet videre med det. Steen
vil nu kontakte nogle gymnasielærer med historisk interesse.Ved
indkaldelse til generalforsamlingen opfordres medlemmer til at stille
op til bestyrelsen.
3. Renoveringsarbejder på Fortunfortet.
• Status på ansøgning til Slots og Kulturstyrelsen (SLKS),
• Kommunen har indgået aftale med Erik Møller Arkitekter om
udarbejdelse af et forprojekt til godkendelse hos SLKS.
Kommunen betaler denne forhåndsgodkendelse.
• Opstartsmøde med Hjørdis fra Erik Møller Arkitekter,
Udformningen af SLKS forhåndsgodkendelsen blev diskuteret. Der
satses i første omgang på grundsikring af fortet, idet det overordnede
mål: at bringe fortet i en stand, som gør egnet til daglig brug som
kulturcenter eller museum (jf vores vision fra 2014), stadigt holdes for
øje i det videre arbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og andre
myndigheder..
• Facadetegning/opstalt af Fortunfortet + øvrigt materiale til brug for
ansøgningen til SLKS.
Ole og Nete har fundet det nødvendige tegning og opstalt på
Rigsarkivet. Jytte har været på det Kgl. Bibliotek og har også fundet en
tegning af facaden.
• Status på fondsansøgninger.
• Louis Hansen fonden
Endnu ikke hørt noget.
• Strategi for fremtidige fondsansøgninger
Skydningen indstilles indtil vi har forhåndsgodkendelsen fra SLKS.
• Status for facaderenovering omkring hovedporten

Ansøgning til SLKS afsendes snart fra kommune (Finn Lauridsen fra LTK
har efterfølgende oplyst at ansøgningen er afsend)
4. Møder med kommunen
• Mødet med kommunen d. 10. februar blev aflyst. Der er aftalt et
nyt møde d. 20. april 2017.
• Nete og Ole afholdt et separat møde d. 15. februar med Finn
Lauridsen om finansiering af udgifterne til Erik Møller Arkitekter og
facaderenoveringen omkring hovedporten.
Kommunen vil betale begge dele.
5. Steens brev af 18. marts 2017.
Steen har fremsendt et forslag til skærpelse af vores vision (jf. bilag), ud fra en
betragtning om, at dette er nødvendigt, hvis vi skal få succes med fremtidige
fondsansøgninger. Indholdet i forslaget er ganske kort
1. at målet for vores arbejde skal gøres mere skarp. I praksis betyder det,
at den nuværende formulering (jf. vision 2014) om, at vi vil være et
’kulturcenter’ skal præciseres.
2. at vi skal fortsætte og styrke arbejdet med at gøre vores ansøgninger
vedr. det byggetekniske endnu bedre
3. at vi skal kunne dokumentere, at vi kan drifte fortet efter renoveringen,
dvs. vi skal kunne fremvise et finansieret driftsbudget.
Der var grundlæggende enighed om punkterne 2 og 3 og i princippet også om
punkt 1, idet der dog ikke var nogen klar holdning til, hvilket konkret mål
bestyrelsen ønsker at forfølge. Steen argumenterede for et historisk
demokratimuseum, mens Nete og Ole ønskede et Par force- eller et
Dyrehavemuseum. Indholdet af Steens brev blev diskuteret. Steen så meget
gerne at bestyrelsen inden generalforsamlingen blev enige om hvad vi synes
fortet skulle bruges til. Steen foreslog at reviderede vores vision, vi skal tænke
fremad, fortet skal være et Demokrati museum. Bestyrelsen kunne dog ikke
blive enige, hvorfor det blev aftalt at bestyrelsen skulle tænke over det, og at
det kommende år skulle bruges til research. Yderligere fondsansøgninger
udskydes til der er fundet en fælles målsætning. . Emnet skulle så tages op ved
generalforsamlingen 2018.
6. Orientering om fortseminar d. 13. marts 2017.
Steen refererede fra et møde, som havde ejerrepræsentanter fra bl.a.
Flakfortet, Middelgrundsfortet, Garderhøj-, Bagsværd- og Charlottenlund Fort –
herefter ’Garderhøjgruppen’.
Garderhøjgruppen, der arbejder professionelt, har til formål at styrke
samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på at lette arbejdet
med at skrive og få godkendt renoverings- og dispensationsansøgninger. Steen
foreslog, at Fortunfortets Venner går aktivt ind i gruppens arbejde, ikke mindst
da det vil være en hjælp i forhold til vores eget arbejde med at gøre
fondsansøgningerne bedre jf. afsnit 5 pkt 2. Der blev ikke taget stilling til
Steens forslag.
Der var drøftelse af om arbejdet i Garderhøjgruppen griber forstyrrende ind i
det arbejde, som foregår i var meget begejstret for mødet og synes at den
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gamle forening Københavns Befæstnings-forening. Steen gjorde opmærksom
på, at dette ikke er tilfældet, da de arbejder på to forskellige målsætninger. I
øvrigt er Befæstningsforeningen velkommen i Garderhøjgruppen. var skindød
og ikke havde nogle visioner
7. Idsteddagen d. 25. juli 2017.
Jakob Keller har sendt programmet for 32. Bataillons Musikkorps 2017.
Ole, Nete, Dorte og Grete hjælper gerne med det praktiske.
8. Befæstningsdagen d. 25. juli 2017.
Ingen Dyrehavetur. Peter Bo skal kontaktes for at høre om han kommer.
Kaffe og te. Vi fortsætter som tidligere med minimal betaling. Dorte tager imod
via MobilePay.
9. Fastlæggelse af næste mødedato.
D. 1. juni 2017 k. 19.00
10.

Eventuelt.
• Jytte foreslog at vi skulle gøre noget for at få flere medlemmer. Det
var der ikke enighed omkring.

