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REFERAT AF 6. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

”FORTUNFORTETS VENNER”  

DEN 16. MAJ 2013 

 

Nete Munk Nielsen (NMN) bød velkommen. Generalforsamlingen startede med fore-

drag af Morten Morrild Thomsen fra Ortopædkirurgisk Afdeling Bispebjerg Hospital 

som fortalte om hans virke som læge i Afganistan. Et virkeligt godt og meget interes-

sant foredrag som gav en god beskrivelse af forholdene for de danske soldater og læ-

ger i Afganistan.  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. Mogens Larsen holdt velkomsttalen kl. 

11, 13, og kl. 15. Efter velkomstforedraget var der rundvisning i og omkring fortet. Rundvis-

ningen blev i to hold ledet af SWP og NMN, men til rundvisningen kl. 15 var der faktisk så få at 

vi valgte blot at have et hold. Spejderne fra Fortunen Gruppe kunne desværre ikke komme i år 

men Peter Bo Bohsen fra adventistspejderne have medbragt en stor hoppeborg, arrangeret 

skatteleje for de mindste børn og sørget for bål og pandekagebagning. Det var en stor succes. 

I år solgte Grethe Steenstrup Nielsen godt hjulpet af Dorte Sjølin, kaffe, te og kager og atter 

havde flere af medlemmerne bagt de lækreste kager som meget blev spist. Vi takker mange 

gange for hjælpen med kagebagning og kaffebrygning. Det var en rigtig fin dag, dog synes 

Steen og jeg at rundvisningerne ikke fungerede så godt og som sagt var der ikke så mange til 

den sidste rundvisning, derfor har vi også sat aktiviteter på Befæstningsdagen som et punkt på 

dagsordenen i dag. Jeg skal tilføje at selvom der var knap så mange til selve rundvisningerne 

var der rigtig mange besøgende især mange familie med børn og det er jo især Peter Bo’s ære. 

Der var sågar en mor der havde valgt at holde datterens fødselsdagsarrangement på fortet 

den dag. Vi fik også flere meget positive tilbagemeldinger fra de besøgende på befæstningsda-

gen. Bl.a. var børn og forældre meget glade for at man på Fortunfortet i modsætning til bl.a. 

Garderhøjfortet som i dag har status som et museum, måtte røre ved alt, løbe rundt og le-

ge…altså ikke skulle være bange for at noget gik i stykker.  
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Besøg på fortet. 

Fortunfortet har atter i år været besøgt mange gange. Dels af almindelig interesserede, af 

vandrerlaug, dels af skoleklasser såsom hold fra Lyngby Tekniske Gymnasium som har til huse 

på DTU. Der er også blevet optaget en kortfilm som skal deltage i det der svarer til den tidlige-

re natfilms festival i København samt lavet billedet til årsskriftet for Nordea som omhandlede 

forfaldne bygninger. 

 

 

Ansøgning til Fonde 

LTK fik i 2011 udarbejdet en statusrapport. Udfra denne rapport er det skønnet at en sparsom 

renovering af Fortunfortet vil koste ca .4.2 mill kr, deraf skal lidt over 2 mill. bruges til renove-

ring af taget.  Vi har ansøgt A.P.Møller og Augustinus fonden desværre uden succes, men vi 

fortsætter selvfølgelig med at søge andre fonde. Det ville være oplagt at forsøge at søge nogle 

penge hos Fl. Smith …fortet er jo trods alt nogle af de første bygningsværker lavet af beton.  

 

Hjemmesiden.  

Steen Wenske Pedersen, ”Fortunfortets Venners” Webmaster arbejder ihærdigt og utrætteligt 

videre på det flotte hjemmeside; www.Fortunfortet.dk. Så jeg kan kun opfordre til at I besøger 

siden. Lige nu har Steen at noget trist billede på hjemmesiden der beskriver Fortunfortets fort-

sætte forfald. Billeder viser en meget ihærdig græs tot, der skyder op igennem betonen og 

som undertitel har Steen skrevet at kun faunaen har glæde af Fortunfortets uhyggelige forfald.  

  

Arrangementer 

Vi have sidste juni en meget vellykket tur til Trekroner.  Ja og søndag d. 2. juni har vi jo så en 

tur til Vestvolden.  

 

Bogstaver  

Vi har tidligere kontaktet Kulturstyrelsen m.h.t. hvorledes bogstaverne skulle udfærdiges. De 

har meldt tilbage at de skal være identiske med de oprindelige. Da dette vil være en meget 

dyr og bekostelig proces har Bestyrelsen for ”Fortunfortets Venner” besluttet sig for en mere 

lavpraktisk løsning. Vi kopierer v.h.a. kalker de bogstaver der hænger på Lyngbyfortet, dette 

gør vi ved at leje en lift og udfra disse kalker fremstilles træbogstaver som males så de ligner 

de oprindelige bogstaver. Disse bogstaver hænges så op i forbindelse med bl.a. befæstnings-

dagen. Vi havde planlagt af lave disse kalker i foråret, men p.g.a. det dårlige vejr har vi måtte 

udskyde det.  

 

Reetablering af fæstningskanalen. 

Selvom der desværre ikke sker så meget for Fortunfortet så ser det ud som om der sker noget 

vedr. reetablering af Fæstningskanalen. Ligesom landets øvrige forsyningsselskaber står Lyng-

by-Taarbæk forsyning over for at skulle tilpasse kloaksystemet til større og kraftigere regnskyl. 

En reetablering af Fæstningskanalen fra Lyngby Hovedgade til Ermelundskilen kan ses som et 

tiltag der kan medvirke til at løse afledningsbehovene for regnvand omkring Lyngby Storcenter 

og de byområder der grænser op til kanalen. Kanalen etableres med en max. dybde på 2.5 til 

http://www.fortunfortet.dk/


 3 

3m, men et permanent vandspejl på ca. 1m. Bredden vil være 4-5 m. ved daglig vandstand 

men op til 14 meter ved regnskyl. Man regner med at der vil være en besparelse på 250 mio i 

forhold til en udbygning af det etablerede kloaksystem. Men der er en del ting der først skal 

ordnes bl.a. skal det besluttes hvor fæstningskanalen skal gå ved kolonihavehusene i Erme-

lundskilen idet de ligger hvor kanalen oprindeligt gik. Planenen skal afklares med Kulturstyrel-

sen, Kroppedal Museum og Fredningsnævnet. Finansieringen skal afklares og udledningstilla-

delse til Mølleåen skal indhentes. 

 

 

Kommunes ansvar for vedligeholdelses af forterne 

Fæstningskanalens Venner og Fortunfortets Venner har desuden forsøgt hos Kulturstyrelsen at 

få afklaret hvilket ansvar kommunen har som ejer for vedligeholdelsen af fortidsminderne For-

tunfortet og Lyngbyfortet. 

Følgende er svaret fra Kulturstyrelsen: 

Begge forter er fredet som fortidsminder efter museumsloven. Det betyder, jf. museumsloven  

at de skal plejes af kommunen som ejer.  Plejens formål er at bevare og synliggøre fortidsmin-

derne, og består i hovedsagen af vegetationspleje, men omfatter også fortidsmindets fysiske 

fremtræden og bevaring mod udefra kommende nedbrydning, samt den almindelige vedlige-

holdelse af arealet, med p-pladser, veje, stier og broer ol. samt sikkerheden på arealet. 

 

De betyder for de to forter at: 

• Den oprindelige beplantning med tjørn, der er etableret som en forsvarsmæssig foran-

staltning, skal bevares og plejes.  

• Færdselsarealer skal holdes slået, så arealet er fremkommeligt og slidskader undgås. 

• Træer og buske, der kan beskadige fortidsmindet, og som ikke er en del af den oprinde-

lige beplantning, skal fjernes. 

• Nyopvækst af træer og buske skal holdes nede ved slåning.  

• Graffiti og affald skal hurtigst muligt fjernes, idet det leder til yderligere hærværk på 

arealet.  

• Tagrender og afdækninger skal holdes rensede og tætte, idet indtrængende vand virker 

nedbrydende på bygværkerne.  

• Afdækninger over kanontårne og andre åbninger skal holdes sikre og tætte, så bygvær-

kerne sikreres mod indtrængende regnvand. 

 

-Ud fra dette må vi jo desværre konkludere at kommunen ikke er pålagt et specifikt ansvar for 

at vedligeholde og renovere selve betonfortet, men det nærmere er selve arealet. 
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Ad punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab. (vedlagt) 

OBN meddelte at ”Fortunfortets Venner” ultimo 2012 havde 50 medlemmer, deraf 4 

erhvervsmedlemskaber. Desværre har ikke alle fået betalt til tiden. Udgifterne består 

af gebyrer til banken, porto, generalforsamling og turen til Trekroner. Indtægterne 

svarer til kontingent fra medlemmerne erhvervsmedlemskaberne .  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 er der 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Peter Bo Bohsen og 

Hans Jørgen Berggren er på valg og genopstiller gerne. Begge blev genvalgt.   

 

Ad punkt 6: Valg af suppleant  

Dorte Sjølin blev genvalgt til suppleant. Grethe Steenstrup Nielsen blev valgt som an-

den suppleant. 

 

Ad punkt 7: Valg af revisor  

Carl Kjeldsen blev genvalgt.  

 

Ad punkt 8: Indkomne forslag  

A. Drøftelse af anvendelsesmuligheder for Fortunfortet. 

• Fortets indrettes som vandrehjem 

• Fortets indrettes som kollegium 

• Fortets indrettes til brug for sportsaktiviteter (badefaciliteter) 

• Cafeteria 

• Hestehold 

• Udflytterbørnehave, naturskole, skovbørnehave 

• Nordfrontmuseum 

• Betonmuseum 

• Kunstudstillinger 
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• Koncerter 

• Bålplads 

B. Drøftelse af aktiviteter og afvikling af Befæstningsdagen på Fortunfortet 

C. I lighed med foreningen Fæstningskanalens Venner og gerne i samarbej-

de med denne forening skal der overfor Lyngby-Taarbæk kommune og 

Kulturstyrelsen fremføres krav om at der inden for en kort årrække skal 

iværksættes opretnings- og vedligeholdelsesarbejde på Fortunfortet for 

at reducere vand og fugtbelastningen betydeligt, så det nuværende kraf-

tige forfald kan stoppes. I denne forbindelse ville det være relevant at 

benytte arbejdsløse i kommunen og andre ledige. 

D. Indkøb af stander 

E. Skålstenen flyttes fra Dyrehaven tilbage til Fortunfortet hvor den oprin-

deligt var placeret 

Ad A) Efter en længere diskussion blev det besluttet at bestyrelsen skulle arbejde vi-

dere med mulighederne for at Fortunfortet kunne blive indrettet som enten Nord-

frontsmuseeum eller Betonmuseum, evt. begge dele, oprette en bålplads på arealet 

foran Fortunfortet samt for mulighederne for at Fortunfortet kunne benyttes som 

Shelter eller evt. blive .en underafdeling af Tekninsk Museum (to nye forslag fra tilhø-

rerne) 

Ad B) Der blev diskuteret hvor vidt det var muligt at få fat i en gullasch kanon, arran-

gere repelling. Som noget nyt vil der i år  blive arrangeret en tur langs Dyrehavestil-

lingen.  

Ad C) Det blev diskuteret om man i samarbejde med de lokale grundejerforeninger 

kunne aktivere kommunen til at gøre noget for vedligeholdelse af Fortunfortet, om 

man evt. via en underskrift indsamling kunne få kommunen mere interesseret, eller 

om man som Fæstningskanalens Venner skulle gå mere aggressivt til værks, desvær-

re har kommunen jo i henhold til tidligere refereret brev fra Kulturstyrelsen ikke an-

svar for vedligeholdelse af selve betonfortet, lige bortset fra fortets tagrender.  

Ad D) Bestyrelsen sørger for indkøb af stander til Fortets flagstang 

Ad E) Bestyrelsen vil undersøge om det skulle være muligt at få skålstenen tilbage til 

Fortet. 

 

Ad punkt 9: Evt. 

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

 

 


