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Referat af 51. bestyrelsesmøde, i ”Fortunfortets Venner”, d. 25. juni 2019, kl. 
18.30 på Dyrehavegaardsvej 56, Kongens Lyngby. 
 

 

1. Godkendelse af referat fra 50. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 
dagsorden. 

Godkendes 
 

2. Konstituering af bestyrelsen. 

Ole fortsætter som kasserer, webmaster og Nete fortsætter som formand. 
 

3. Status for fondsansøgninger.  
Ole og Nete har i foråret søgt Lemvigh Müller Fonden, Frk. Constance Fuhrs 
fond, Sonning Fonden og Bergia Fonden og har desværre fået afslag fra dem 

alle. Tilbage er at søge Beckett Fonden, Novo Nordisk Fonden, A.P. Møller, Real 
Dania og Hempel. 

 
4. Regnskab herunder nedlæggelse af bankkonto til fondsmidler. 

Der er på nuværende tidspunkt 89 medlemmer. Det går lidt trægt med 

kontingentindbetalingerne, pt. har kun 30 medlemmer betalt, dvs. 1/3 af 
medlemmerne. Opkrævningen er sket pr. brev (håndomdelt til medlemmer 

bosiddende i Lyngby-området og pr. post til øvrige) med opfordring til at betale 
til foreningens bankkonto eller via MobilePay, dvs. uden at der har været 
vedlagt et giroindbetalingskort. Det blev derfor besluttet at vi næste år 

vedlægger et giroindbetalingskort, i håb om det så går bedre. 
I 2014 blev der oprettet en særlig bankkonto til donationen på godt 160.000 kr. 

fra Wenske Pedersens familiefond, hvor der ved hævning af beløb på kontoen 
skal underskrives af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Der indestår pt. kun 

godt 7.000 kr. på kontoen, idet midlerne gennem årene er anvendt til 
opsætning af spots i fortet, åbning af 8 jernskodder på fortet samt til halvdelen 
af udgifterne til opsætning af fortnavn m.v. på fortets facade over hovedporten 

(kommunen betalte resten af udgifterne). Det koster årligt 300 kr. i gebyrer til 
banken at opretholde denne bankkonto, hvorfor det blev besluttet at nedlægge 

kontoen og overføre det indestående beløb til foreningens drifts bankkonto. Der 
vil fortsat blive ført regnskab for anvendelsen af restbeløbet.  
Regnskabsstatus pr. 22. juni 2019 vedlægges referatet til bestyrelsens 

orientering. 
 

5. Den nye vision for Fortunfortet. 
Har I kommentarer til visionen? 
 

Dorte roste visionen og sagde den var blevet mere målrettet og realistisk. Ellers 
ingen kommentarer. 

 
6. Generalforsamling 

Hvordan gik det? 

 
Der var enighed om det gik godt og at det er en god ide at have et foredrag.  

Det blev diskuteret hvorfor der lidt færre fremmødte end de tidligere år.  
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Med hensyn til generalforsamlingen 2020, har et af foreningens medlemmer, 
Camilla Bruun Mancher, som er naturvejleder i Lyngby-Taarbæk kommune 

nævnt, at hun gerne vil holde et foredrag om Dyrehavestillingen på 
generalforsamlingen i 2020. Derudover har Jytte tidligere tilbudt, at hun gerne 
ville fortælle om situationen på Bornholm i forbindelse med og efter befrielsen 

af Danmark i maj 1945. 
 

7. Befæstningsdagen 2019 (afholdes 29. september). 
Er dette program ok:   
 

Kl. 11.00:    Flaghejsning og velkomst. 
Kl. 11.00-16.00:  Fortet er åbent, Plancheudstilling om Københavns 

nyere Befæstning.   
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. 

Kl. 11, 13 og 15 Rundvisning på fortet. 
Kl. 16.00:    Flaget tages ned og fortet lukker.  

 
   Der var enighed om at programmet var ok. 

• Programindsendelse til Befæstningsforeningen. 
Det er gjort. 

• Vi retter henvendelse til Jacob Kjeller fra 32. Bataillons Musikkorps for at 

høre om de kommer til Befæstningsdagen. 
Vi har intet hørt og regner derfor ikke med de kommer. Vi diskuterede 

om der var nogen der kendte en trompetist der kunne være med ved 
flaghejsningen. Jytte kender måske én. 

• Vi retter henvendelse til spejderne. 

Anders fra Fortunen Gruppe kommer og sørger for bål, snobrød m.m. 
Michael fra adventistspejderne kommer med hoppepude og arrangerer 

løb for børnene inde på fortet. Han har en hjælper med, men der 
opfordres til hjælpe Michael. Foreningen vil have nogle mindre udgifter i 
forbindelse med leje af puden.  

• Flere arrangementer for børn. 
Jytte sørger for ekstra arrangementer. Vi blev opfordret til at samle 

mælkekartoner. 
• Nye ideer til arrangementer? 

Ole og Nete havde for et par ugen siden ved Krigshistorisk festival på 

Vestvolden talt med udstiller fra Våbenhistorisk Selskab. Han ville meget 
gerne udstille sine våben ved Befæstningsdagen på Fortunfortet. Dette 

søges arrangeret til Befæstningsdagen 2020. Der var enighed om at det 
var en god ide og at foreningen gerne ville betale evt. omkostninger i 
forbindelse med transport.  

• Hvem sørger for de forskellige?  
o Salg af kage m.m.  

Grethe, Dorte og så spørger vi Tove Kjærsgaard Nielsen, som 
tidligere har været utrolig sød til at hjælpe. 
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o Udsendelse af invitation 
Ole og Nete sørger for dette. -Og opfordrer i denne forbindelse 

medlemmer til at bage kage.  
o Annoncering af Befæstningsdagen i det Grønne Område (Hans 

Nielsen) 

Ole og Nete sender programmet til Hans. 
o Rundvisningerne 

Nete og Ole står for rundvisningerne. 
 
Ole og Nete regner med at være på fortet kl. 9.30 d. 29. september for at 

sætte borde og stole m.m. klar.  Carsten Teubner lovede at være der 9.30. 
Nete spurgte desuden om der var nogen i bestyrelsen som var i stand til at lave 

en model af fortet. Man kunne jo evt., lave en model i legoklodser og det blev 
foreslået, at vi retter henvendelse til Lego om sponsorering af en sådan model.  
 

 
8. Andre arrangementer på fortet. 

• Rundvisning for Hvidovre Ældresag i August 
Nete og Ole skal d. 7. august vise rundt på fortet. 

• Seniorugen 

Blev afholdt i maj med to arrangementer omkring Fortunfortet.  Ole og 
Nete viste rundt på fortet, hvorefter Camilla Bruun Mancher var guide på 

en cykeltur langs Dyrehavestillingen. En rigtig fin dag. 
• Kunstudstilling i august? 

Ole og Nete har kontaktet flere kunstnere/kunstnersammenslutninger, 

men der er desværre endnu ikke aftalt noget for i år. Der er derimod stor 
sandsynlighed for at kunstnergruppen K5, som er meget fokuseret på 

VAND, skal lave en udstilling i 2021. 
• Lyngby-Taarbæk kommune. Mental sundhed og trivselsprogram.  

Camilla Bruun Mancher har allerede afholdt flere rygestopkurser hvor 
deltagere har mødtes på fortet. 

• Filmoptagelser 

Vi har fået henvendelse AIM Projects om optagelse af en musikvideo med 
Ida Laurberg – GREYZONE i juli/august måned 2019, men det er ikke pt. 

aftalt hvilke dage optagelserne finder sted.  
Halloween.  
I forbindelse med Halloween blev vi enige om at foreningen nok skal 

spille en mere aktiv rolle. Ole og Nete kontakter Sofia Osmani som ved 
Befæstningsdagen 2018 var meget interesseret i afholdelse af Halloween 

på fortet. Man kunne evt. afholde en tegnekonkurrence eller en 
konkurrence om hvem der har udskåret det flottest græskarhoved. 

 

9. Fastlæggelse af næste mødedato.  
Datoen for næste bestyrelsesmøde blev aftalt til:  

Torsdag d. 29.8. 2019 kl. 18.30 Dyrehavegaardsvej 56, Kongens Lyngby 
 

10.Eventuelt.  

Jytte havde rigtigt meget at fortælle om forholdene på Bornholm lige efter 2. 
Verdenskrig og ville ved næste møde tage noget materiale med vedr. 

bombardementet af Bornholm (75 år siden i 2020).  


