
 
”Fortunfortets Venner” 

 

 
Referat af 10. Bestyrelsesmøde  ”Fortunfortets Venner” tirsdag d. 25. august. 
 

Tilstede; Ole Bruun Nielsen (OBN), Vibeke Jerris (VR) og Nete Munk Nielsen (NMN), Steen 

Wenske Pedersen (SWP), Grethe Steenstrup Nielsen (GSN). 

 

 

1. Godkendelse af ref. 9. bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsorden. 

Godkendes. 

 

2. Orientering om nye medlemmer. 

• Bent Wenske Pedersen. Trongårdsvej 79, 2800 Kgs. Lyngby. 

• Tømrer- og Snedkerfirmaet Jørgen Spange Aps. Høstvej 7, 2800 Kgs. Lyngby. 

(erhvervsmedlemskab) 

 

3. Regnskab. 

• Det er endelig gået i orden med banken, men det kostede 750 kr. at oprette 

OBN som bruger af Netbank.  

• Bilag fra Mogens Larsen er indhentet 

• Der er 7 der mangler at betale, det blev i den forbindelse diskuteret om der var 

mulighed for en PBS løsning (OBN ville undersøge det) 

• Foreningen har på nuværende tidspunkt godt 7000 kr. stående så der er råd til 

at købe brochurekasser m.m. 

•  

4. Aktiviteter på Befæstningsdagen.  

• Information til medlemmer. NMN og OBN sørger for at sende breve ud lige så 

snart vi har modtaget hæftet fra Københavns Befæstningsforening vedr. 

Befæstningsdagen. Medlemmerne skal informeres om Befæstningsdagen samt 

aktivitetsdagen d. 20. september kl. 10-12, hvor der skal luges diamantgrave 

m.m. (Der vil blive serveret kaffe+kringle). Der skal vedlægges girokort til de 

personer der endnu ikke har betalt.  

• Velkomstforedrag. Alle tre holdes af Mogens Larsen. 

• Rundvisninger. NMN og SWP. NMN begynder oven på fortet, SWP i fortet. 

• Spejdere. NMN kontakter spejderne når vi har modtaget hæftet vedr. 

Befæstningsdagen. 

• Kanonbreve. NMN og OBN sørger for at uddele kanonbreve i weekenden 19-20. 

september. 

• Servering. NMN og OBN indkøber kage, kaffe, te, sodavand, saft, 

engangsservice m.m. GSN og VJ søger for produktion og salg af kaffe og te. 

• Foldere. NMN og OBN sørger for at opdatere folderne ”Fortunfortet” og ”Den 

videre renovering af Fortunfortet”. I den forbindelse fortalte NMN og OBN om 

programmet PDF-generator, som ”Bysted” har givet venneforeninger, der er 

medlem af Københavns Befæstningsforening, mulighed for at benytte. 

Programmet gør det simpelt at fremstille foldere, annoncer og plakater efter en 

fast skabelon. NMN vil få tilsendt password og indkalder dernæst til møde og 

demonstration af programmet med henblik på udarbejdelse af plakater, der kan 

ophænges i lokalområdet. 

• Havemøbler. NMN og OBN skal danne sig et overblik over hvilke og hvor mange 

havemøbler vi skal bruge. (NMN har ca. 10 havestole, SWP en bænk, et bord , 

samt en parasol, VJ har to 2 bukke, en bordplade og flere havestole). 



• Film. Dansk Miljø og Natur TV har givet os lov til at vise hele filmen og 

Københavns nyere Befæstning, vi skulle dog sætte et par plakater op der 

annoncerer hvor filmen kan købes. 

• Spørgeskemakonkurrence. NMN + OBN udarbejder een svarende til sidste år. 

• Den Grønne Område. Hans Nielsen formand for ”Fæstningskanalens Venner” 

sørger for presse omtale i lokalavisen. 

• Plancheudstillingen i Lyngby Storcenter. NMN og OBM sætter udstillingen op i 

weekenden 19-20. september.  

• Evt. andre ideer 

i. Flagstang. SWP har sat sin gamle flagstang i stand. Der skal blot 

repareres nogle beslag bag ”fortgesimsen”, så flagstangen sidder 

ordentligt fast.  

ii. Aktivitetsdag. Se øverste punkt. 

iii. Stele. OBN skal huske nøglen til stelen ved Fortunfortvej, så spejderne 

nærmere kan komme ind med ”bålbalje” m.m. 

 

 

5. Fastlæggelse af næste møde. 

• Når password fra ”Bysted” er modtaget mailer NMN datoforslag ud til 

Bestyrelsen. 

• Når statusrapporten fra Rambøll er færdig indkaldes ligeledes til møde. 

 

6.  Evt. 

• Kommunen betaler for tømning af Spejderhyttens skraldespand. Bestyrelsen 

foreslår derfor at skraldespanden bliver sat udenfor, da spejderne alligevel ikke 

bruger den. NMN snakker med spejderne.  

• Den 17. september arrangerer Københavns Befæstningsforening en tur til 

Nordfronten.  

• I løbet af foråret 2010 vil ”Fæstningskanalens Venner” arrangere en tur til 

Holmen, ”Fortunfortets Venner” er selvfølgelig velkomne. 

 

 

 

 

 


