”Fortunfortets Venner”

Referat af 11. Bestyrelsesmøde ”Fortunfortets Venner” mandag d. 8.
februar.
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. 10 bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsorden.
Godkendes.

2.

Orientering om nye medlemmer.
”Fortunfortets Venner” har på nuværende tidspunkt 39 medlemmer, deraf 4
erhversmedlemskaber. Nye medlemmer siden sidst (der har betalt).
• Dorte og Knud-Erik Sjolin. Fortunfortvej 4B, 2800 Kgs. Lyngby.
• Marianne Bjerregaard, Fortunvænget 13, Kgs. Lyngby
• Johan Rothe Denckert, Ane Katrines Vej 36 4tv, 2000 Frederiksberg.
• Christian Carlsen, Fortunvænget 20, 2800 Kgs. Lyngby.

3.

Regnskab.
• ”Fortunfortets Venner” har på nuværende tidspunkt knap 9000 kr.
• Edward Jensen har doneret brochurekasserne. Der skal laves et lille sponsor
skilt.
• Der bliv diskuteret hvordan vi kunne anvende pengene, men vi kom ikke frem til
noget konkret.

4.

Orientering om Statusrapport for Fortunfortet.
• Jens Brandt fra Rambøll har afleveret en statusrapport til OBN kort før jul.
Statusrapporten var imidlertid ikke tilfredsstillende, meget overfladisk, og var
ikke forelagt Kulturarvstyrelsen. Jens Brand fik besked på at lave den om og
afleverer den i slutningen af februar. Er den stadig ikke tilfredsstillende
kontaktes en ny rådgivende virksomhed. Søren Gundorph foreslog ved sidste
generalforsamlingen flere mindre virksomheder.

5.

Orientering om Evalueringsmøde vedr. Befæstningsdagen. Københavns
Befæstningsforening, oktober 2009. (referat og result af evaluering er uddelt)
• Ulrik Winther har overtaget Carsten Gasseholms rolle som projektleder i
partnerskabet revitalisering af Københavns nyere Befæstning.
• Trekroner, Garderhøjfortet, Ejby Bunkeren og Sundhedsprojekt ved Vestvolden
er prioriterede projekter for Partnerskabet.
• Enighed om at afholde Befæstningsdag 2010.

6.

Fastlæggelse af dato for 3. Generalforsamling.
• 19 maj 2010 kl. 19.30
• Vi regner med at vi stadig kan afholde det på Dyrehavegaardsvej, der kan dog
blive pladsproblemer.
• SWP vil spørge hans tidligere professor om han evt. kunne holde et indledende
foredrag. (Professoren er meget viden om den historiske periode før
Københavns nyere Befæstning.

7.

Udflugt til Holmen
D. 30. maj 2010 kl. 13.30 til 15.30 arrangerer Fæstningskanalens Venner og
Fortunfortets Venner en tur til Holmen. Der gives besked til Fortunfortets Venner i
forbindelse med indbydelse til Generalforsamling.

8.

Aktiviteter på Befæstningsdagen 26. September 2010.
• Vi har desværre ikke nogen kanonér i år. NMN vil søge efter kanonér på Nettet.
• Ideer efterlyser og det aftales at der grubles og tænkes inden næste
bestyrelsesmøde.

9.

Fastlæggelse af næste møde.
• 29 marts 19.30 Dyrehavegaardsvej 56
Evt.
• SWP foreslog at vi ansøgte Fog´s fonde om støtte til at anbringe danfugesand på
stenbesætningen. OBN vil kontakte en landskabsarkitekt for at få råd omkring
hvordan vi skal anbringe sandet mest optimalt for at undgå der vokser ukrudt
frem igen. SWP vil kontakte Fog´s fond for at få oplysninger om hvilke
muligheder vi har og hvornår der kan søges.

10.

•

Fæstningskanalens Venner har forsøgt at få klarlagt typografien på de bogstaver
der tidligere har siddet på Lyngbyfortet, Fortunfortet og Bagsværdfortet.
Arbejder er desværre gået i stå. Nationalmuseet havde afgivet et tilbud vedr.
prisen på bestemmelse af typografien og vejledning til udformning af
støbeforme. Tilbudet var imidlertid kun på Lyngbyfortets bogstaver. LyngbyTaarbæk kommune betaler for Nationalmuseets arbejde men tilbudet skal
inkludere alle tre forter samt årstal. Fæstningskanalens Venner vil atter kontakte
Nationalmuseet. NMN vil tage på Rigsarkivet i håb om at finde tegninger på de
originale bogstaver.

