
Referat af 47. bestyrelsesmøde, ”Fortunfortets Venner”, d. 22. marts 2018 kl. 
18.30 på Dyrehavegårdsvej 56. 
 

 

 
 

1. Godkendelse af referat fra 46. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 
dagsorden.  
Ingen kommentarer, godkendt. 

 
2. Meddelelser. 

• Udnævnelse af æresmedlem af Fortunfortets Venner. 
Finn Lauridsen fra Lyngby-Taarbæk kommune gik på pension i februar. 
Finn har været en utrolig stor hjælp i forbindelse med diverse 

renoveringsarbejder på fortet og han skulle selvfølgelig udnævnes til 
æresmedlem. Han fik overrakt et selv-fabrikeret diplom. 
 

• ”Historiske dage”. 

Jytte, Nete og Ole var forbi Øksnehallen i weekenden d. 10-11 marts.  
Mosede Fort og Vestvolden var repræsenteret med hver deres stand.  

Jytte snakkede med Kåre Johansen vedr. historiequiz på fortet. Man 
kunne evt. kontakte DRs redaktion. 
 

• Stine Ring Hansen. Skulpturudstilling på Fortunfortet 18.8 – 9.9 2018. 
Arrangementet bliver senere annonceret, Nete og Ole regner med at 

deltage nogle af dagene m.h.p. at holde foredrag om/rundvisninger på 
fortet. Det ville være oplagt at invitere borgmesteren til åbningsdagen. 
 

• Udlån af fortet til De Gule Spejdere d. 4.-5. maj. 

Nete er blevet kontaktet af de Gule Spejdere som gerne vil bruge fortet i 
forbindelse med et arrangement/løb d. 5. maj.  

 
3. Regnskabet for 2017. 

Ca. 70 medlemmer, lille overskud i år. Regnskabet skal revideres inden 

generalforsamlingen. 
 

4. Generalforsamling. 
• Fastsættelse af dato for generalforsamlingen. 

24. maj kl. 19.30 på Dyrehavegaardsvej 56 
 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Peter Bo, Hans Jørgen og Ole blev valgt sidste år. Derfor er Nete og 
Dorte (der indtrådte i bestyrelsen sidste sommer i stedet for Steen) på 

valg i år. Suppleanterne Grethe og Jytte er også på valg. Nete, Grethe og 
Jytte genopstiller gerne. Nete spørger Dorte om hun vil genopstille. 
Ligeledes spørges revisor Kenneth om han vil genvælges. 
 

• Indkaldelse til Generalforsamling og forplejning. 
Ole og Nete sender indkaldelser ud senest 3 uger før. 
 

• Kontingent 
Fastholdes på 100 kr. og 500 kr. for h.h.v. private og erhvervsmed-

lemmer. 
 



• Forslag til foredragsholder. 
Flere mulige foredragsholdere blev nævnt (Tom Wikmann, Bjørn 

Vesterbæk Dal, Lasse Harkjær) men der blev ikke besluttet noget 
endeligt. Der tænkes de næste 14 dage. Hvis der ikke findes en 
foredragsholder, så nøjes vi blot med at starte generalforsamlingen med 

en fremvisning af det flot renoverede indgangsparti på fortet, som på det 
tidspunkt også vil være prydet af fortnavnet, skjold og krone.  
 

• Forslag til dirigen 

Nete spørger Dorte. 
 

5. Befæstningsdagen, program til folderen fra Københavns Befæstnings-

forening. 
• Start og sluttidspunkt. 

I år fra 11.00 til 16.00 
 

• Rundvisninger, hvor mange og hvem viser rundt? 
To rundvisninger kl. 11.00 og 14.00, eventuelt to rundvisere pr. gang. 

Henrik Mortensen spørges om han igen i år vil være rundviser. 
 

• Spejdere Fortunen Gruppe. 
Nete kontakter dem og spørger om de kommer. Sidste år snakkede de 
om, at de evt. kunne lave lidt flere arrangementer for børn, de nåede 

dog ikke at få det arrangeret. Nete spørger hvad deres planer er i år.  
 

• Kreative lege for børnene. 
Peter Bo kan desværre ikke komme til Befæstningsdagen, men evt. kan 

nogle af hans spejdervenner fra Nærum deltage med en Hoppeborg og 
arrangere nogle løb for børnene på fortet. 

Jytte vil som sidste år sørge for kreative lege for børnene og vi opfordres 
til at gemme mælkekartoner, paprør fra køkkenruller (kunne evt. bruges 
til fremstilling af kanoner) 
 

• Jacob Kellers Musikkorps 32. Bataillon  

Nete kontakter Jacob og foreslår at de spiller fra 12.00 til 13.00 
 

• Kaffe, the og kage. 
Nete og Ole sørger for indkøb til kaffeboden og i forbindelse med 

invitation af medlemmer til deltagelse i Befæstningsdagen så opfordres 
medlemmerne til at bage. Nete spørger Dorte og Tove (Netes svigerinde) 

om de har mulighed for at hjælpe Grethe med salget. 
 

• Annoncering i Det Grønne Område, Kulturnaut, Facebook, Hjemmesiden. 
Ole og Nete sørger for dette. Der blev diskuteret om vi kunne annonceret 
Befæstningsdagen på anden vis. 
 

• Kunstnere fra ”Åbne Døre”. 

Vi regner bestemt med at kunstnerne deltager. Nete kontakter dem 
 

6. Renoveringsarbejder på Fortunfortet 
• Status på fondsansøgninger.  

Desværre afslag fra Augustinus, Hartmann, Knud Højgaard og Åse & 
Ejnar Danielsens Fond. Nete og Ole vil kontakte kommunens fundraiser 
for at få nogle nye inputs til de kommende fondsansøgninger vedr. 

fortets renovering. Mulige fonde er bl.a. Hempel, A.P.Møller og Realdania.  



Havde borgmesteren mulighed for at mødes med disse fondsbestyrelser 
ville det helt sikkert gavne vores projekt. 
 

• Status for Opsætning af fortnavn m.m. på Fortunfortet. 

Der er desværre ikke nok penge tilbage fra donationen fra Wenske 
Pedersens familiefond. Vi har derfor søgt Fogs fond om tilskud til 
restfinansieringen af bogstaverne. Kommunen vil dog være behjælpelig 

hvis det ikke lykkes os at finde alle pengene.  
 

7. Fastlæggelse af næste mødedato. 
14 juni kl. 18.30 på Dyrehavegaardsvej 56. 

 

8. Eventuelt. 
• Weekenden d. 16-17. juni 2018, er der Krigshistorisk Festival på 

Vestvolden. Fri entre. www.krigshistoriskfestival.dk 
• D. 25. juli, Isteddag på Fortunfortet.  

 


