REFERAT AF 12. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
”FORTUNFORTETS VENNER”
DEN 15. MAJ 2019
Generalforsamlingen startede med et utrolig spændende foredrag ved Søren P. Petersen om
Københavns nyere Befæstnings Nordfront med fokus på oversvømmelsesanlæggene. Der var både
under og efter foredraget rigtig mange spørgsmål. Tusind tak til Søren for et rigtigt godt foredrag.
Derefter fortsatte generalforsamlingen med dagsorden ifølge vedtægterne.
Ad punkt 1: Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Dorte Sjølin som dirigent og Nete Munk Nielsen som referent, hvilket blev
vedtaget af generalforsamlingen. Dorte takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen
var indkaldt rettidigt ifølge vedtægterne.
Ad punkt 2: Formandens Beretning.
Jeg vil forsøge at fortælle lidt om foreningens virke i det forløbne år. Jeg indleder med at fortælle lidt om de
større arrangementer, der har været på fortet i 2018/2019. Dernæst vil jeg kort berøre nogle af de andre
arrangementer og begivenheder der har fundet sted på fortet og endelig vil jeg give en status på samarbejdet
med kommunen, herunder renoveringsprojekterne på fortet i 2018/2019 og de mindre projekter med
relevans for fortet. I 2018/2019 har vi igen brugt en del tid på at skrive fondsansøgninger og haft flere møder
med kommunen vedr. hvordan fortet kan indgå i deres kultur, turisme og sundheds strategi. Vi har i den
forbindelse redigeret og præciseret vores vision for fortet så det mere tydeligt fremgår hvad vi ønsker fortet
skal bruges til. Den tidligere vision var mere et idekatalog. Det er vores erfaring, at en præcisering af
anvendelsesmulighederne for fortet er vigtig i forbindelse med fondsansøgningerne - og apropos ansøgninger
så vil jeg også give jer en kort på status for hvor langt vi er kommet med disse ansøgninger i 2018/19.

Større arrangementer.
Da 32. Bataillons Musikkorps desværre ikke kunne samle et spilledygtigt orkester, var der ikke mulighed for at
afholde Isteddagen, d. 25. juli. 32 Bataillons Musikkorps kunne desværre heller ikke medvirke på
Befæstningsdagen.

Stine Ring-Hansens jubilæumsudstilling på Fortunfortet.
Bronzestøber Stine Ring Hansens jubilæumsudstilling ”Hvad hænder skabte // Hvor går vi hen” blev først planlagt til at omfatte perioden 18. august til 9. september 2018, men blev efter tilladelse fra kommunen
forlænget, så udstillingen var åben hver weekend resten af september måned. Vi var derfor så heldige at Stines udstilling også kunne ses på Befæstningsdagen. Stine har haft et kæmpe arbejde med at arrangere udstillingen, godt 150 bronzeskulpturer blev transporteret til fortet og nogle af dem var meget tunge. Stine skabte
et helt fantastisk univers af smukke eventyrfigurer i det gamle fort og formåede at placere dem i fortets gamle
rustikke kasematter på en sådan måde at hvert enkelt lille rum i fortet var en oplevelse for sig selv men samtidig hang hele udstillingen perfekt sammen og viste et retrospektivt blik på hendes kunst gennem de seneste
25 år.
Udstillingen åbnede den 18. august kl. 14.00. Vejret var knap så varmt og solrigt som der havde været resten
af sommeren, men det var egentlig kun godt ellers havde man jo ikke kunne deltage i det fantastiske udendørs
åbningsarrangement. Stine Ring holdt en velkomsttale efterfulgt af et par ord fra Fortunfortets Venner og
sidst men ikke mindst fra Mette Schmidt Olsen, der er formand for kommunens Kultur og Fritidsudvalg. Og
ikke mindst et fantastisk Jazz orkester EKKOZONE som virkelig spillede rummet omkring fortet op.
Fortunfortet havde mere end 2000 besøgende i udstillingsperioden og derudover var der skoleklasser der deltog i workshops arrangeret af Stine. Fortunfortets Venner havde også nogle rundvisninger på fortet i udstillingsweekenderne, men det var altså noget svært at bortlede folks interesse fra de fantastiske figurer.
Og så har Stine ladet sig inspirere af Fortet. Hun har fremstillet skulpturen ”De hundrede mænd, alle forskellige, stående på lunten i Fortunfortet” som referer til det antal soldater der bemandede fortet i forbindelse
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med 1. verdenskrig og under sommerøvelserne. 100 unikke figurer som bevæger sig på en lang lunte. Tusind
tusind tak til Stine, fordi du har formået at bringe, kunst, liv og eventyr til det gamle fort.

Befæstningsdagen 2018
Befæstningsdagen 2018 var atter en rigtig dejlig dag med masser af aktiviteter for befæstningsinteresserede,
almindelig nysgerrige personer, kunstinteresserede og ikke mindst for børnefamilier. Befæstningsdagen
åbnede i år først kl. 11.00, da bestyrelsen synes det er svært at nå at blive færdige og at der alligevel kun er få
fremmødte kl. 10.00. Til gengæld lukkede vi først fortet kl. 17.00. Kl. 11.00, 13.00 og 15.00 var der rundvisning
på fortet, som, jeg sørgede for. Ole Bruun Nielsen holdt velkomsttalen i forbindelse med rundvisningerne.
Rundvisninger har altid været en del af Befæstningsdagen og det er faktisk stadig en succes. Spejderne for
Fortunen Gruppe bød traditionen tro på bål og snobrød. I år deltog Adventistspejderne fra Nærum igen med
deres hoppepude og løb for børnene inden i fortet. Jytte Bloch-Kelsen sørgerede for kreative lege for
børnene. Derudover var der som sædvanlig, salg af kaffe, te, sodavand og hjemmebagt kage. Salgsteamet
bestod atter af Tove Kjærsgaard Nielsen; Grethe Steenstrup Nielsen og Dorte Sjølin. Tusind tak til alle
kagebagerne. Jeres kager fik hurtigt ben at gå på. Og sidst men ikke mindst kunne de besøgende til fortet
opleve Stines fantastiske bronzeskulpturer. Det som sædvanlig fint vejr og rigtig mange kom forbi, så på
fortet, fulgte en rundvisning, nød solen og fik sig en kop kaffe. Vores vurdering er, at der var ca. 400
besøgende.

Andre Arrangementer
I april 2018 indspillede rapmusikeren Sivas en musikvideo på fortet, der kan ses på YouTube via dette link:
https://www.youtube.com/watch?v=heCq7ZQVtFM .
I maj 2018 arrangerede de gule spejdere i Danmark Wagadugo løbet 2018 med deltagelse af 15 patruljer.
Endelig er der i april 2019 optaget en dansk gyserfilm med titlen Knud Rising, der er en dansk fiktionskortfilm
skrevet og instrueret af Christian Voldborg Andersen og produceret af Maximilian Mayrshofer. Optagelserne
blev afsluttet med et arrangement på fortet, hvor Christian og Maximilian fortalte om tilblivelsen af ideen bag
filmen samt arbejdet og udfordringerne med filmoptagelserne på Fortunfortet. Christian og Maximilian viste
derefter rundt på settet og fortalte om de anvendte kulisser, rekvisitter, produktionsdesign og scenografi, som
anvendtes ved filmoptagelserne. Når kortfilmen i løbet af efteråret er færdigredigeret, vil filmholdet og ”Fortunfortets Venner” arrangere en fremvisning af filmen på Fortunfortet.

Status på renoveringsprojekter på Fortunfortet
Den 21. juni oprandt endelig dagen, hvor Fortunfortet fik sin identitet tilbage - med andre ord monterede
smedefirmaet Emil Nielsen fortnavn, opførelsesår, skjold og kongekrone på den nyrenoverede facade omkring
hovedporten til fortet. Alle dele er zinkstøbte som oprindeligt og er udført efter tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Udgifterne til fremstilling og montering er betalt af Fortunfortets Venner, via en donation fra Wenske Pedersens familiefond og med restfinansiering fra Lyngby-Taarbæk kommune. Fortunfortets Venner takker Wenske Pedersens familiefond og Lyngby-Taarbæk kommune for den økonomiske støtte til projektet.
I september måned 2018 udførte kommunen et lille opretningsarbejde af brostensbelægningen foran
hovedporten til fortet. Brostensbelægningen havde forkert fald ind mod porten, med risiko for at overfladevand fra brostensbelægningen kunne trænge ind i fortet.

Andre småprojekter med relevans for fortet
I sommeren 2018 er informationstavlerne på Fortunfortet blevet fornyet og vi har via hjælp fra kommunen
fået oversat teksten til engelsk, så informationstavlen nu er med både dansk og engelsk tekst. Kommunen har
også været behjælpelig med at oversætte informationsfolderen om Fortunfortet og har tillige sørget for
genoptryk af den danske udgave og den ny engelske udgave, som nu står i brochurekasserne på fortet. Vi
sender en stor tak til kommunen for den hjælpen.

Samarbejdet med Lyngby-Taarbæk kommune
Status for fondsansøgninger
I 2017 modtog vi et støttetilsagn på 3 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansen Fond til renoveringsprojektet. Støttetilsagnet gælder i tre år. Projektet skal som udgangspunkt fuldfinansieres inden det påbegyndes, men såfremt dette ikke kan lykkes, kan der indsendes en fornyet ansøgning med et reduceret projekt
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til godkendelse hos fonden. Vi har i foråret 2019 sendt ansøgninger til I.F. Lemvigh Müllers Fond,
Bergiafonden, Sonning-Fonden og Frøken Constance Fuhrs Fond. Vi har ansøgninger på tegnebrættet til
Beckett-Fonden, Hempel Fonden, Novo Nordisk Fonden, Realdania Fonden og A.P. Møller Fonden.

Ny vision for Fortunfortet.
Vi har haft stor glæde af foreningens første vision og udviklingsplan for Fortunfortet fra 2014, men vi har
vurderet at tiden var inde til at udarbejde en ny vision for Fortunfortet, der mere direkte peger på den anvendelse af fortet, som vi i praksis arbejder med. Visionen er udarbejdet i samarbejde og med sparring fra
kommunens fundrasier. Den nye vision er følgende: ”Et renoveret fort skal indgå som en vigtig kilde til formidling af historie, kunst og kultur på såvel nationalt og lokalt plan”. ”Fortet skal danne ramme om spændende arrangementer af såvel historisk som ikke-historisk karakter med et socialt og almennyttigt sigte”.
Mission for Fortunfortet:
• Historisk oplevelses- og læringscenter i samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutter.
• Historiske arrangementer og festivaler.
• Kunstudstillinger og kulturelle arrangementer.
• Spejderaktiviteter.
• Sundhedsfremmende aktiviteter
• Familieudflugter og firmaarrangementer.
• Film, foto og musikoptagelser.
• Besøgspunkt på oplevelsesruter i Dyrehaven/Parforcejagtlandskabet.
• Turistattraktion.
Historisk oplevelses- og læringscenter i samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutter.
Lyngby er en kendt Videns- og Universitetsby. I begyndelsen af 2021 vil Novo Nordisk Fondens LIFE
Læringscenter få adresse ganske tæt på fortet. Naturvidenskab kan dog ikke stå alene, fortællingen og
forståelsen af vores lands historie er absolut nødvendig, hvis vi skal kunne forstå hvem vi er og hvorfor vores
samfund ser ud som det gør i dag. Fortunfortet skal derfor i samarbejde med forsknings- og
uddannelsesinstitutter danne ramme om historieformidlingen til skoleelever og universitetsstuderende m.m.
ikke kun i Lyngby, men også på nationalt plan.
Historiske arrangementer og festivaler.
Fortunfortet skal fortsat danne ramme om den årlige Befæstningsdag og markering af årsdagen for slaget på
Isted Hede (25. juli 1850) med deltagelse af kanonerer og musikere, samt mulighed for flere spændende
historiske arrangementer.
Kunstudstillinger og kulturelle arrangementer.
Fortet skal give kunstnere mulighed for at udstille deres kunst i nogle meget spændende og rustikke lokaler.
Dette er en hel unik måde at kombinerede kunstoplevelse med historisk læring.
Spejderaktiviteter.
Samarbejdet med den lokale Spejdergruppe ”Fortunen Gruppe” skal udbygges. Ligeledes skal fortets
potentiale som ramme for spændende aktiviteter synliggøres for andre spejdergrupper og motionsforeninger
m.v.
Sundhedsfremmende aktiviteter.
Fortet skal indgå som besøgspunkt i forbindelse med Lyngby-Taarbæk kommunes sundhedsindsats program:
”Sundhed i naturen 2019”, herunder aktiviteter så som rygestop-kurser, forebyggelse af stress og tilbud til
kronisk syge. Derudover skal besøg på fortet også indgå i kommunens ældreuge/senioruge.
Familieudflugter og firmaarrangementer.
Fortet skal fortsat være et spændende udflugtsmål i forbindelse med familie- og firmaarrangementer.
Film, foto og musikoptagelser.
Rigtig mange fotografer professionelle såvel som amatører er dybt fascineret af de rustikke rammer fortet kan
give til en filmoptagelse. Fortet skal fortsat være kulisse for optagelse af fotos, musikvideoer, kortfilm m.m.
Besøgspunkt på oplevelsesruter i Dyrehaven/Parforcejagtlandskabet.
Eremitageslottet som er centrum for parforcejagtlandskabet i Dyrehaven, er fornyeligt blevet istandsat og
Dyrehaven er kommet på UNESCO verdensarvsliste. Fortunfortet skal indgå som et naturligt besøgspunkt for
oplevelser i Dyrehaven.
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Turistattraktion.
Da Lyngby-Taarbæk kommune er en universitetsby med DTU som centrum vil der være flere og flere
internationale studerende i byen samt mange erhvervsansatte af udenlandsk oprindelse. Derudover er der
rigtig mange turister der ikke kun ønsker at opleve København men også Københavns omegn. Fortunfortet kan
fortælle en helt fantastisk historie og derved tiltrække mange nationale og internationale turister.
Den fulde vision og mission for Fortunfortet blev omdelt på generalforsamlingen og kan tillige findes på
hjemmesiden.

Samarbejde med kommunens Sundhedsområde og Ældreområde.
Der er i 2018 indledt et samarbejde med kommunens Sundhedsområde og Ældreområde. Fortet skal indgå
som besøgspunkt i forbindelse med Lyngby-Taarbæk kommunes sundhedsindsats program: ”Sundhed i
naturen 2019”, der bl.a. omfatter aktiviteter så som rygestopkurser, forebyggelse af stress og tilbud til kronisk
syge. I første omgang har der været en aktivitet omkring rygestop i naturen. Derudover skal besøg på fortet
også indgå i kommunens ældreuge/senioruge, der i år afholdes i uge 21. Tirsdag d. 21. maj afholdes to
arrangementer omkring Fortunfortet, dels en omvisning på fortet om formiddagen og dels en cykeltur langs
Dyrehavestilingen om eftermiddagen. Det er en af kommunens naturvejledere, som står for begge
arrangementer, men Fortunfortets Venner sørger dog for selve rundvisningen på fortet

Der var ingen kommentarer til formandens beretning.
Ad punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab.
Ole gennemgik driftsregnskabet, der udviser et overskud på 3.498,65 kr. således, at foreningens
formue i ved regnskabsårets afslutning udgjorde 19.097,07 kr. Regnskabet for Fortunfortets
vedligeholdelseskonto udviser et forbrug på 100,300,00 kr. (andel af udgifterne til opsætning af
fortnavn mv. samt bankgebyrer) således, at indestående på kontoen ved regnskabsårets afslutning
udgjorde 7.368,82 kr. Regnskabet blev godkendt. Foreningen har pt. 87 medlemmer. Regnskabet
kan ses på foreningens hjemmeside www.fortunfortet.dk og er tillige vedlagt referatet.
Ad punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet for private personer og erhvervsvirksomheder forblev uændret
på hhv. 100 kr. og 500 kr. Forslaget blev godkendt.
Ad punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ifølge vedtægterne er Peter Bo Bohsen, Ole Bruun Nielsen og Hans Jørgen Berggren. Peter Bo
ønskede ikke genvalg. Ole Bruun Nielsen og Hans Jørgen Berggren blev genvalgt og Carsten Teubner
ville gerne være medlem af bestyrelsen. Tusind tak til Peter Bo for hans enorme engagement i
Fortunfortets Venner, fantastiske ideer til arrangementer på befæstningsdagen og et kæmpe
velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem Carsten.
Ad punkt 6: Valg af suppleant
Jytte Bloch-Kelsen og Grethe Steenstrup Nielsen blev genvalgt til hhv. første og anden suppleant.
Ad punkt 7: Valg af revisor
Kenneth Bune Trust blev genvalgt som revisor.
Ad punkt 8. Indkomne forslag.
Ingen forslag
Ad punkt 9: Evt.
Ole gennemgik kort hjemmesiden.
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 22.00 og Dorte Sjølin takkede for god ro og orden.
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