Referat for 50. bestyrelsesmøde, ”Fortunfortets Venner”, onsdag d. 10. April
2019, kl. 18.30 Hjortekærsvej 110.
Tilstede: Ole og Nete + Dorte på telefon.
1. Godkendelse af referat fra 49. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden.
Godkendt.
2. Status for fondsansøgninger.
Der er søgt hos følgende fonde (beløb) indenfor de sidste 2 måneder.
 Bergiafonden (200.000 kr.)
 Frk. Constance Fuhrs Fond (500.000 kr.)
 Sonning Fonden (tilskud til 3.080.000 kr.)
 Lemvigh Müller Fonden (1.000.000 kr.)
Der vil i den kommende tid blive søgt om økonomiske midler hos andre fonde.
3. Den nye vision for Fortunfortet.
I forbindelse med diverse fondsansøgninger er der i samarbejde med
kommunen udarbejdet en ny og mere konkret vision. Vision vedlægges
referatet.
4. Generalforsamling d. 15. maj kl. 19.00
a. Foredragsholder: Søren Petersen
Ole har kontaktet Søren P. Petersen fra ”Fæstningskanalens Venner”
vedr. foredrag og Søren har sagt ja til at holde et foredrag om
Oversvømmelsesanlæggene i Københavns nyere Befæstning.
b. Sted
Hjortekærsvej 110, Kongens Lyngby.
c. Udsendelse af invitation til medlemmer m.m
Det gør Ole+Nete i løbet af Påsken
d. Ole, Hans Jørgen og Peter Bo, Grethe (suppleant) og Jytte (suppleant).
Kenneth (revisor) er også på valg.
Med mindre der melder sig interesserede på Generalforsamlingen, bliver
der formentlig et færre antal bestyrelsesmedlemmer. Ifølge vedtægterne
består bestyrelsen af mindst 3 og højst 5 medlemmer.
Ole genvælges gerne.
Ole og Nete kontakter Hans Jørgen og Peter Bo. Derudover kontaktes
Grethe, Jytte samt Kenneth
e. Dirigent.
Dorte har sagt ok.
f. Indkøb.
Ole+Nete
5. Befæstningsdagen 2019.
Er dette program ok:
Kl. 11.00:
Flaghejsning og velkomst.
Kl. 11.00-16.00:
Fortet er åbent, Plancheudstilling om Københavns
nyere Befæstning.
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Kl. 11, 13 og 15
Kl. 16.00:

Spejderne fra Fortunen Gruppe laver bål og
snobrød.
Adventistspejderne, hoppepude og ”usynligt
natløb” for børnene inde i fortet.
Andre spændende aktiviteter for børn.
Salg af kaffe, te, sodavand og kage.
Rundvisning på fortet.
Flaget tages ned og fortet lukker.

Programmet anses for vedtaget.









Vi retter henvendelse til Jacob Kjeller fra 32. Bataillons Musikkorps for at
høre om de kommer til Befæstningsdagen.
Ole har rettet henvendelse til Jacob men har endnu ikke hørt noget!
Vi retter henvendelse til Adventistspejderne.
Ole har rettet henvendelse til Michael fra adventistspejderne i Nærum,
men har endnu ikke hørt noget.
Flere arrangementer for børn
Nete retter henvendelse til Anders (spejderne Fortunen Gruppe)
Nye ideer til arrangementer?
Forslag modtages meget gerne, men dette punkt kan vi ikke komme
videre pt.
Hvem sørger for de forskellige?
o Salg af kage m.m.
Vi spørger Dorte, Grethe og Tove
o Udsendelse af invitation
Ole og Nete udsender i starten af september, og spørger som
sædvanligt efter frivillige kagebagere.
o Annoncering af Befæstningsdagen i det Grønne Område (Hans
Nielsen)
Det er i år Hans Nielsens tur. Ole og Nete kontakter han
desangående.
o Rundvisningerne
Nete og evt. Ole, hvis der er for mange deltagere, men vi
modtager meget gerne hjælp fra andre.

6. Andre arrangementer på fortet.
 Rundvisning for Hvidovre Ældresag i August
Nete har lovet at lave en rundvisning d. 7. august
 Seniorugen
Ole eller Nete laver en rundvisning d. 21. maj kl. 10.30 af ca. 1 times
varighed. Dernæst er der en tur langs Dyrehavestillingen som Camilla
Bruun Mancher (fra Naturskolen og kommunens sundhedscenter) står
for.
 Kunstudstilling i august
Vi arbejder på at få arrangeret en udstilling af keramik på fortet i august
måned.
 Lyngby-Taarbæk kommune. Mental sundhed og trivselsprogram.
Camilla har allerede gennemført et arrangement med succes.
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Filmoptagelser
Der er i april måned blevet optaget en gyser. Der holdes lørdag d. 13.
april fra kl. 10.30 et åbent fort-arrangement for gyserinteresserede. Ole
og Nete regner med at være på fortet.
Halloween. I forbindelse med Halloween blev vi enige om at foreningen
nok skal spille en mere aktiv rolle evt. sammen med spejderne fra
Fortunen Gruppe hvis vi kan overtale dem til at være med.
Vi arbejder på at få at lavet et Halloween arrangement sammen med
spejderne og Stadsarkivet, idet borgmesteren har udtrykt interesse
herfor. Halloween falder torsdag d. 31. oktober, men kunne evt. holde
det lørdag d. 2. november. Ideer til arrangementet modtages gerne.

7. Fastlæggelse af næste mødedato.
Torsdag d. 6. juni kl. 18.30.
8. Eventuelt.
Ole og Nete kontakter borgmesteren for at få en snak om fortet, ansøgninger
og kommende arrangementer bl.a. Halloween.
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