
 
”Fortunfortets Venner” 

 

 
Referat af 12. Bestyrelsesmøde  ”Fortunfortets Venner” mandag d. 29. marts. 
 

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. 11 bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsorden. 

Godkendes. 

 

2. Hjemmesiden. 

• Hjemmesiden er ved at være færdig. SWP vil lægge artikel fra Villabyerne 1929 

på hjemmesiden.  

 

3. Befæstningsdagen d. 26 September 2010. 

• Manglende kanonér. 

NMN har været i kontakt med ”Foreningen af aktive kanonérer” og ”Dansk 

Kanonér Selskab”. NMN har hørt fra førstnævnte som desværre ikke kunne 

komme p.g.a. arrangement på Mosede Fort. Da ”Dansk Kanonér Selskab” 

deltager ved Befæstningsdagen på Vestvolden og de resterende kanonér 

selskaber er placeret udenfor ”hovedøen”, bliver det nok svært at få 

kanonaffyring ved Befæstningsdagen. OBN vil kontakte Cato fra hjemmeværnet 

som leverer kanon til Lyngbyfortet på Befæstningsdagen, måske kunne han 

lokkes til at lukke Befæstningsdagen på Fortunfortet ved en kanonsalut.  

• Nye Ideer.  

Det blev besluttet at lave en skattejagt for børn. Programmet for 

Befæstningsdagen bliver således rundvisning kl. 11,13 og 15 og skattejagt kl. 

12.00. Derudover vil der være film, kaffe/the og spørgeskema konkurrence. 

 

4. Orientering om igangværende/fremtidige aktiviteter vedr.  Fortunfortet.  

• Statusrapporten.  

OBN har indkaldt til møde med Jens Brandt fra Rambøll, ”Fortunfortets Venner” 

og ”Fæstningskanalens Venner” d. 29. april kl. 16.00. Det blev besluttet at vi 

gennemlæser statusrapporten og emailer kommentarer til NMN senest d.15. 

april. NMN sammenskriver kommentarer og udsender pr. email vores fælles 

kommentarer og ændringsforslag senest d. 22. april. Yderligere kommentarer 

modtages dernæst, således at vi kan aflevere en skrivelse over vores fælles 

kommentarer og forslag til forbedring af rapporten til Jens Brandt på mødet. Vi 

blev enige om at Søren Gundorph skulle have en kopi af rapporten og inviteres 

til mødet. 

• Bogstaver.  

Det er desværre ikke sket så meget siden sidst. NMN vil tage til Rigsarkivet i 

løbet af foråret med henblik på at finde tegninger af bogstaverne.  

• Stensætningen. 

D. 7. april kl. 16.00 mødes OBN og NMN med landskabsarkitekt John Norrie som 

vil bese stensætningen og komme med gode forslag til bekæmpelse af ukrudt 

samt tilbud. SWP er i fuld gang med at skrive en ansøgning til Fogs Fond. NMN 

og OBN kontakter SWP efter mødet med landskabsarkitekten således at 

ansøgningen kan færdiggøres. Kulturarvstyrelsen kontaktes senere med henblik 

på godkendelse af projektet.  



 

 

5. Arrangementer. 

• Holmen 

I forbindelse med invitation til Generalforsamling udsendes indbydelse til turen 

på Holmen. Turen finder sted d. 30. maj. Orlogsmuseet som arrangerer turen vil 

senest 3 uger før gerne vide hvor mange vi bliver, idet der skal være to 

omvisere hvis der deltager mere end 12 personer. ”Fortunfortets Venner” betaler 

for deltagelsen. NMN tager kaffe/the og småkager med. (Bagagerumskaffe). 

Indbydelsen til Generalforsamlingen skal derfor sendes uddeles d. 21. april. SWP 

vil inden da undersøge evt. muligheder for et foredrag ved Generalforsamlingen. 

  

6. Generalforsamling d.19. maj. 

• Indledende foredrag.  

SWP undersøger dette i henhold til ovennævnte. 

• Dagsorden.  

I henhold til vedtægter. 

• Kontingent.  

500 kr. for erhvervsmedlemskab. 100 kr. pr. person, par opfodres til at betale 

200 kr. 

 

7. Fastlæggelse at næste møde 

D. 29. juni 19.30 Dyrehavegaardsvej 56. 

 

 

8. Evt. 

• Til Generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå at vi anvender nogle af 

foreningens penge til indkøb af bænke. 


