Referat af 46. bestyrelsesmøde, ”Fortunfortets Venner”, d. 26. oktober kl.
18.30 Dyrehavegaardsvej 56.
1. Godkendelse af referat fra 45. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden.
Nete beklagede at hun i referatet under punktet regnskab skrev at foreningen
have 89 medlemmer, der er kun 68 medlemmer. Ellers ingen bemærkningen.
2. Meddelelser
• Pressemeddelelse vedr. støttetilsagn fra Aage og Johanne Louis-Hansens
fond.
Kommunens fondraiser har lavet et udkast som Ole og Nete har rettet til.
Bringes formentlig i Det Grønne Område. Består af en udtalelse fra
Fortunfortets Venner og en udtalelse af borgmesteren Sofia Osmani.
• Markeringspæl ved Mandehovedvej
Efter Ole har kontaktet Naturstyrelsen der har opsat en flot
markeringspæl til fortet ved indgangen fra Mandehovedvej.
3. Hjemmesiden og facebook
Steen ønskede desværre ikke at fortsætte som webmaster. Ole har overtaget
denne opgave og har etableret en meget fin hjemmeside v.h.a. one.com.
Adressen www.fortunfortet.dk. Ole sørger for at lægge info om fortet og
arrangementer på foreningens facebookside.
4. Drøftelse af mailkorrespondancen med Steen.
Kopi af mail fra Steen d. 2. september.
• Jeg har som aftalt vedlagt underskrevet nøglekvittering. Jeg har bedt Carl skrive under til
vitterlighed, så der ikke er tvivl om underskriftens ægthed. Carl og jeg finder det i øvrigt
meget betryggende, at du allerede nu har fået etableret en robust administrativ rutine på
nøglefronten, idet vi dog vil opfordre til, at kommunen v. Finn Lauridsen, som ejer af fortet,
får en kopi af dokumentet. Skal jeg sende det, eller er det noget du ordner? Jeg lægger
originalen i jeres postkasse snarest.

•

Carl og jeg har i øvrigt drøftet det forhold, at foreningens medlemmer ikke på anfordring
kan få udleveret materiale fra arkiver/museer, som bestyrelsen har indkøbt på vegne af
medlemmerne. Har du mulighed for at redegøre lidt nærmere for årsagerne til denne
usædvanlige beslutning?

•

Endelig vil jeg opfordre til, at du, nu da foreningen i forbindelse med bl.a.
renoveringsopgaverne får stadigt flere bindende forpligtigelser i forhold til fonde,
myndigheder og leverandører, opretter et egentligt arkiv under foreningens kontrol og
etablerer en hensigtsmæssig administration i forhold til arkivering og journalisering af indog udgående post, således at bestyrelsen nu og i fremtiden har mulighed for uden unødigt
ophold at tilvejebringe dokumentation for foreningens indtægter og udgifter samt
aktiviteter i øvrigt. Det er god skik i al almindelighed, men det kan på et senere tidspunkt
også blive interessant af rent historiske grunde.

Kopi af mail fra Steen d. 20. september

•
•

•
•
•

Jeg vil meget gerne lave en rundvisning af ca. halvanden times varighed en af dagene i
weekenden for ariktektstuderende. Er der nogen hindringer for et sådant arrangement?
Kommentarer ved bestyrelsesmødet. Der var enighed om at Steen skulle
aflevere originalen af nøglekvitteringen som dernæst skal sendes til
kommunen. Steen har endnu ikke afleveret den. Grethe, Ole og Nete
som også har en nøgle skal selvfølgelig udfylde en tilsvarende
nøglekvittering som også afleveres til kommunen.
Det omtalte materiale er lagt på hjemmesiden.
”Fortunfortets Venner” har ikke nogen økonomiske forpligtelser i forhold
til fonde, myndigheder eller andre og er desuden ikke forpligtiget til at
lave et sådan arkiv, som desuden vil være enormt tidskrævende.
Vedr. den foreslåede rundvisning som faktisk faldt sammen med
Befæstningsdagsweekenden svarede Nete at Steen var meget
velkommen til at bidrage til Befæstningsdagen ved at lave en
rundvisning. Steen valgte at lave rundvisningen en anden dag.

5. Regnskab.
Vi forventer et overskud på max. 500 kr. Vi har stadig mere end 15.000 på
kontoen (se vedlagte). I alt 73 medlemmer.
6. Befæstningsdagen
• Hvordan gik det?
Der var enighed om at det gik godt på trods af at der var knap så mange
som sidste år.
• Skal det organiseres anderledes næste år?
Ole og Nete udtrykte ønske om at der blev neddroslet, det er en stor
arbejdsopgave. Bestyrelsen tænker over alternative muligheder.
7. Renoveringsarbejder på Fortunfortet
• Status på fondsansøgninger.
I sommers sendte vi en interessetilkendegivelse til Willumfonden (Velux),
de har desværre, at vores ansøgning ikke var blevet prioriteret og at vi
ikke skulle sende en ansøgning. Vi vil nu prioritere at få sendt rigtig
mange ansøgninger inden kommunevalget til bl.a. Augustinus, Knus
Højgaard, Hartmann, Aase og Ejnar Danielsen og A.P.Møller. Sofia
Osmani har været meget positiv, og har skrevet under på et nyt brev
med anbefaling af projektet. vi ved ikke hvad der sker efter valget.
• Status for facaderenovering omkring hovedporten.
Det er blevet utroligt flot. Billeder kan ses på hjemmeside og Facebook.
• Beslutning om opsætning af fortnavn m.m. via foreningens egne midler.
Der var enighed om at bruge pengene fra Familiefonden Wenske til at
reetablere bogstaver + ”våbenskjold”. Ole og Nete kontakter
Smedemester Emil Nielsen som fremstillede bogstaver til Lyngbyfortet
for at få et tilbud. Ole og Nete skriver desuden til Slot og Kulturstyrelsen
for at få tilladelse til at sætte bogstaverne op. På nuværende tidspunkt
er der ca. 108.000 kr. tilbage på familiefonden, som burde være nok.
8. Fastlæggelse af næste mødedato.
18. januar 2018 kl. 18.30

9. Eventuelt.
• Historiske dage.
Jytte skulle undersøge hvornår fristen for ansøgning for stade er, men
Jytte deltog desværre ikke i mødet p.g.a. sygdom hvorfor dette punkt
udskydes til næste bestyrelsesmøde.
• Generalforsamling 2018.
Alle skal tænke over mulig foredragsholder.

