”Fortunfortes Venner”

REFERAT AF 5. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

”FORTUNFORTETS VENNER”
DEN 31. MAJ 2012
Nete Munk Nielsen (NMN) bød velkommen. Generalforsamlingen startede med foredrag af Charlotte Nordenhof Wernersen fra Naturstyrelsen som gjorde status for gennemførelsen af ”Revitaliseringen af Københavns nyere Befæstning”. Et virkeligt godt
og meget interessant foredrag som gav en god opsummering af fremdriften af projekterne, desværre er Fortunfortet ikke en del af disse projekter. Derefter begyndte selve generalforsamlingen.
Ad punkt 1: Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Steen Wenske Pedersen (SWP) som dirigent og Nete Munk
Nielsen (NMN) som referent, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen. SWP
takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling var indkaldt rettidigt ifølge
vedtægterne.
Ad punkt 2: Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Befæstningsdagen
Selve Befæstningsdagen startede med flaghejsning ledsaget af en trompetfanfare spillet af
Henrik Nielsen, medlem af Fæstningskanalens Venner. Ole Bruun Nielsen holdt velkomsttalen
kl. 11, 13, og kl. 15. Det var egenligt meningen at Mogens Larsen skulle have holdt talen, men
han blev desværre syg lige inden Befæstningsdagen, heldigvis kunne Ole substituere. Vejret
var helt fantastisk, men vi havde desværre skarp konkurrence af VM i Landevejscykling som
foregik lige i nærheden og havde opløb på Geels bakke. Så der var desværre knap så mange
besøgende som sidste år hvor vi var næsten 400 besøgende. Efter velkomstforedraget var der
rundvisning i og omkring fortet. Rundvisningen blev i to hold ledet af SWP og NMN. Spejderne
fra Fortunen Gruppe var mødt op, arrangerede bål og bagte snobrød. Derudover var adventistspejderne mødt op. De have medbragt en stor hoppeborg og havde arrangeret skatteleje for
de mindste børn. Det var en stor succes. Grethe Steenstrup Nielsen solgte godt hjulpet af Dorte Sjølin, kaffe, te og kager og Maybritt Larsen og Anne Berthelsen havde bagt de lækreste
kager som var meget populære. En rigtig fin dag.
Til Befæstningsdagen havde vi fået en ny poster og en ny model af Fortunfortet.
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Bestyrelsen for ”Fortunfortets Venner” havde undersøgt sagen vedr. de tragiske dødsfald på
fortet d. 4. maj 1945. Alt efter hvem man spurgte var der forskellige tal på hvor mange der
omkom. På Frieboeshvile fandt vi ildebrandsrapporten fra d. 5. maj 1945 og ifølge den var der
desværre 4 unge mænd der omkom. På det tidspunkt blev der opbevaret fyrværkeri på fortet
og 7 unger mænd besluttede sig for at Befrielsen skulle fejres og ville derfor hente fyrværkeri
på fortet. Det gik desværre galt enten ville en af personerne ryge, eller så var der så mørkt at
en person for bedre at kunne se tændte en tændstik. Under alle omstændigheder antændes en
masse fyrværkeri og 4 personer omkom og 3 blev såret. En stor tragedie. Hele denne historie
blev klistret sammen til en poster.
Steen W. Pedersen havde lavet en meget flot model at fortet som blev anvendt i forbindelse
med rundvisningerne.
Besøg på fortet.
Fortunfortet har atter i år været besøgt mange gange. Dels af almindelig interesserede, dels af
en skoleklasse i forbindelse med et fødselsdagsarrangement og så ca. hver 8 uge møder et nyt
hold op fra Lyngby Tekniske Gymnasium som har til huse på DTU, idet de bruger første studiedag til at vise de studerende fortet og Dyrehaven. For en lille måned siden havde vi besøg af
”Vestvoldens Venner”. De var meget begejstrede for fortet og plancheudstillingen og ville meget gerne invitere ”Fortunfortets Venner” til en rundvisning på Vestvolden, så det synes jeg vi
skal tage imod.
Tilstandsrapporten
Udfærdigelsen af denne rapport har af forskellige årsager taget alt for lang tid. For at opsummere. I efteråret 2009 kom Jens Brandt fra Rambøll med et udkast til en tilstandsrapport for
Fortunfortet. Bestyrelsen havde inden da haft et møde med kommunen og Jens Brandt. Den
første version af rapporten levede dog ikke op til forventningerne og flere tilrettede versioner
blev senere tilsendt kommunen. I april 2010 kommenterede kommunen og bestyrelsen med
hjælp af Søren Gundorph den tredje version af rapporten og kom med mange forslag til forbedring. Bestyrelsen modtog så i november 2010 den fjedre version, som ak ikke var bedre.
Ole Bruun Nielsen og Nete Munk Nielsen satte sig derfor for at omskrive og omstrukturere rapporten, som dernæst sendtes til Rambøll i januar 2011. I April 2011 modtog vi så besked om
at Jens Brandt fandt den væsentligt forbedret og i november 2011 forelå så den endelig rapport. Vi er derfor nu begyndt at ansøge diverse fonde med henblik på renovering svarende til
den foreslået plan i rapporten. I første omgang vil vi søge om udbedring af tag og tagrender,
da dette er essentielt for en videre renovering af Fortunfortet. Det er skønnet at renoveringen
af fortet vil koste 4.220.000 kr., deraf skal ca. 2,5 mill. bruges til renovering af taget. Kopier
af rapporten ligger fremme og findes ellers på vores hjemmeside.
Opsætning af bogstaver. Dette projekt udføres i samarbejde med ”Fæstningskanalens Venner”.
Nationalmuseet har givet tilbud på at bestemme typografien af bogstaverne på Lyngbyfortet
samt fremstille de manglende bogstaver på Lyngbyfortet. Dette vil beløbe sig til mere end
120.000 kr. så vi tør slet ikke tænke på hvad det vil koste at fremstille alle bogstaverne i Fortunfortet. Vi kontaktede derfor Kulturarvstyrelsen som nu blot hedder kulturstyrelsen for at
spørge om hvor strikse de var med hensyn til nøjagtighed af bogstaverne. Vi har fundet en
kalke på Rigsarkiver der viser bogstaverne fra Lyngbyfortet og vi spurgte derfor Kulturstyrelsen om vi måtte anvende den som skabelon, selvom de bogstaver der slutteligt blev anbragt
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på fortet skulle adskille sig lidt derfra. De var bestemt positive så vi håber på at vi kan fremstille bogstaver til forterne på en billigere og mere lav-praktisk måde.
Hjemmesiden.
Steen Wenske Pedersen, ”Fortunfortets Venners” Webmaster arbejder ihærdigt og utrætteligt
videre på det flotte hjemmesiden; www.Fortunfortet.dk. Så jeg kan kun opfordre til at I besøger siden. Den er meget flot og møder kun rosende ord fra brugerne
Arrangementer
Vi have sidste maj en meget vellykket tur til Kastellet. Turen var engageret i samarbejde med
”Fæstningskanalens Venner” og Henrik Nielsen som jo sørger for den fantastiske Trompet Fanfare på Befæstningsdagen var guide og fortalte levende om kastellets historie og viste rundt i
krudttårnet/fængslet og ikke mindst Struenses celle og Kirken. Ja og på søndag har vi jo så
en tur til Trekroner.

Formandens beretning godkendtes
Ad punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab. (vedlagt)
OBN meddelte at ”Fortunfortets Venner” ultimo 2011 havde 47 medlemmer, deraf 4
erhvervsmedlemskaber. Udgifterne består af gebyrer til banken og porto. Indtægterne
svarer til kontingent fra medlemmerne. Regnskabet blev godkendt.
Ad punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet for private personer og erhvervsvirksomheder
forblev uændret på h.h.v. 100 kr. og 500 kr. Forslaget blev godkendt.
Ad punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ifølge vedtægterne skal der 1-3 bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Nete Munk Nielsen var på valg og ønsker genvalg. NMN blev genvalgt.
Ad punkt 6: Valg af suppleant
Dorte Sjølin blev genvalgt til suppleant.
Ad punkt 7: Valg af revisor
Carl Kjeldsen blev genvalgt.
Ad punkt 8: Indkomne forslag
Ingen.
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Ad punkt 9: Evt.
•

Pia Bune spurgte om hvor længe ”Tilstandsrapport og renoveringsplanen for
Fortunfortet” var relevant. Ole Bruun Nielsen svarede at det ville være alt for
bekosteligt at ajourføre den hele tiden, hvilket jo selvfølgelig ville være det optimale, og at man derfor når man søgte fonde måtte tage højde for at der med
tiden ville være en vis forværring af tilstanden.

•

Carl Kjeldsen nævnte at Lyngby-Taarbæk Kommune har udsendt et forslag til
en strategi for byudvikling og klima i kommunen. Forslaget hedder ”Grønt Lys”
og skulle forefindes på Biblioteket. På s. 15 (som er vedlagt) under titlen
”Fæstningskanalen og det nye byområde” omtales København nyere Befæstning og det beskrives at den efter istandsættelse er et af Europas bedste bevarede hovedstadsbefæstninger. Ordet istandsættelse fører til en vis hovedrysten
da hverken ”Fortunfortet eller Lyngbyfortet” er blevet istandsat, derudover kan
det undre én at Fortunfortet slet ikke er nævnt. ”Fortunfortets Venner” bør gøre
Lyngby Taarbæk kommune opmærksomme på dette. Nete Munk Nielsen forsikrede at Bestyrelsen ville rette henvendelse til kommunen.

•

Jytte Bloch-Kelsen roste opsætningen af regnskabet.

SWP takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 22.30
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