”Fortunfortets Venner”

REFERAT AF 1. BESTYRELSES MØDE I ”FORTUNFORTETS VENNER” D. 31 MAJ 2007.
Tilstede:Ole Bruun Nielsen (OBN), Mogens Larsen (ML), Steen Wenske Pedersen (SWP) og Nete Munk Nielsen (NMN)
Det blev indledningsvist besluttet at suppleant Preben Saxild fremover skal indbydes til bestyrelsesmøderne.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat for den stiftende generalforsamling.
• Referatet blev godkendt.
• Steen ville sørge for at referat+vedtægter lægges ud på hjemmesiden.
• ML foreslog at referatet hænges op i informationskassen hørende til
Fortunvængets Grundejerforening. ML ville tage kontakt til formanden.
• NMN ville tage kontakt til Grundejerforeningen for Fortunen Og Nærmeste
Omegn med henblik på at få lov til at hænge referatet op i denne
grundejerforeningens informationskasse.
2. Godkendelse af ændringer i vedtægterne.
• Vedtægterne vedtages.
• ”Befæstningskanalens Venner” vil gerne have en kopi af vedtægterne. Dette er
ok.
3. Konstituering af bestyrelsen.
• Formand: NMN
• Kassere: ML
• Webmaster: SWP
• Kommunens repræsentant: OBN
4. Oprettelse af bankkonto til indbetaling af kontingent m.m.
• OBN ville kontakte Danske Bank med henblik på oprettelse af girokonto samt
sørge for oprettelse af CVR nummer for ”Fortunfortets Venner”. Danske Bank
skal formentlig have kopi af vedtægter samt referat af stiftende generalforsamling.
5. Dyrehavestillingen
• Revitaliseringsprojektet, status
Bygningskultur Danmark, som er det rådgivende firma i Realdanias
revitaliseringsprojekt vedr. København Nyere Befæstning har ifølge deres
hjemmeside prioriteret følgende projekter i Lyngby-Taarbæk kommune.
a. Markering og evt. retablering af Fæstningskanalen
b. Ruten på Nordfronten
c. Formidling af Dyrehavestillingen
En evt. renovering af Fortunfortet kunne indgå i Formidling af Dyrehavestillingen, idet Bygningskultur Danmark har antydet at under dette punkt kunne
indgå en istandsættelse af nogle af de befæstningsanlæg der indgår i Dyrehavestillingen. Ruten på Nordfronten vil formentlig være en slags Marguerite rute
bestående af eksisterende stier mellem diverse forter på Nordfronten suppleret
med oplysningstavler.
• Foreningens evt. interesse i Dyrehavestillingen
Enighed om at ”Fortunfortets Venner” har en klar interesse i Dyrehavestillingen.
OBN har købt hjemmeside domænet www.Dyrehavestillingen.dk
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6. Orientering vedr. igangværende/fremtidige aktiviteter på Fortunfortet.
• Planche udstillingen
OBN og NMN er på nuværende tidspunkt i fuld gang med skrive supplerende
tekstplancher til de 16 plancher vedr. Københavns Nyere Befæstning, som er
ophængt på Fortunfortet. Det er planen at plancherne skal være færdige i løbet
af juni, hvorefter stadsarkivar Jeppe Tønsberg vil gennemlæse dem. Kopier vil
blive tilsendt SWP/ML til kommentar/rettelse. Med hensyn til plancherne
omhandlende den historiske/politiske udvikling omkring etablering af
Københavns Nyere Befæstning skal NMN tage kontakt med Jeppe Tønsberg for
at spørge om hans historie-studerende, som har særlig interesse i netop dette
område, har lyst til at lave et udkast til disse plancher. SWP gennemlæser meget
gerne udkastet.
• Opsætning af trapper, rækværk
Der er ansøgt om tilladelse hos Kulturarvstyrelsen med henblik på opsætning
inden Befæstningsdagen.
• Etablering af græsplænen
Kommunen har sørget for at gartnere har planeret og udbedret græsplænen.
• Opdatering vedr. taget
Kommunen har ikke været tilfreds med Botica’s tagarbejde, betonlaget har
været for ujævnt og utæt og har derfor måtte ophugges og genstøbes. Der
mangler nu asfaltering af taget. Denne asfaltering vil give en vandafvisende
overflade og fylde diverse revner. Det vil dog tage sin tid før fugten forsvinder.
• Anskaffelse af ny informationstavle ved Fortunfortvej (den gamle er desværre
fjernet).
Grundejerforeningen for Fortunen Og Nærmeste Omegn har formentlig mulighed
for at erstatte denne. (NMN tager kontakt til foreningen for at høre nærmere).
SWP har muligvis billedet.
Punkt 6 gav desuden anledning til en del diskussion/”brainstorming”/forslag:
ML spurgte OBN om det var muligt at kommunen kunne ansatte arbejdsløse til
istandsættelse af Fortunfortet. ML ville gerne lede et sådan projekt.
OBN svarede at man i 1980’erne renoverede facaden af Lyngbyfortet, som et
beskæftigelsesprojekt. Lignende projekt er i dag næppe muligt, da der er ganske få
arbejdsløse og at disse personer er meget dårligt fungerende og næppe kan bestride et
arbejde. Det er desuden svært for kommunen at prioritere istandsættelse af
fæstningsanlæg o.lign. i forhold til etablering af f.eks. daginstitutioner.
NMN: Man kunne lave en frivillig arbejdsweekend for ”Fortunfortets Venner” hvor man
kunne luge og rydde op omkring fortet.
ML: Foreslog at foreningen udarbejdede en Ti-års plan for fremtidige aktiviteter
/renoveringsplaner på Fortunfortet.
OBN: Ti-års plan rigtig god ide. Næppe realistisk at lave det hele på en gang. En
nedskrevet Ti-års plan vil være en god ide i forbindelse med ansøgning om økonomisk
støtte fra diverse fonder. Derudover er det på nuværende tidspunkt vigtigt at udnytte
mulighederne i Revitaliseringsprojektet.
SWP: God ide at veksle mellem bygningstekniske renoveringer samt synlige kosmetiske
renoveringer af Fortunfortet.
ML: Savner fremstillinger/modeller/informationer vedr. kanontårne. Var det ikke en ide
at indrette et rum visende hvordan artilleristerne boede?
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OBN: Informationstavle på forttoppen visende tidligere udsigt/skudfelter ville være
interessant. Anførte desuden at nedløbsrør ved diamantgrave skulle være OK.
Opmuring af murkrone skulle være økonomisk overkommeligt.
ML: Hvordan takkes eventuelle sponsorer, fonde. Foreningen kunne fremvise
fortet/holde foredrag.
ML: Er det en fordel at vi gør Realdania opmærksom på ”Fortunfortets Venners”
eksistens.
OBN: Realdania er opmærksomme på vores eksistens. Lige nu er der nok ikke så meget
andet at gøre end at vente. Realdania har tidligere på året fået tilsendt liste over
ønskede projekter på Fortunfortet (se folderen: Videre renovering af Fortunfortet, s 34)
Fonde der kunne søges: Thrane og Thrane, Aase og Ejner Danielsens fond, Hartmann,
BRF, Hempel, A.P. Møller.
For at konkludere på diskussionen:
• Det blev besluttet at vi hver især inden næste bestyrelsesmøde skulle spekulere
over mulige projekter/planer for Fortunfortet.
• Foreningen skal have udarbejdet en Ti-års plan/strategi over fremtidige
aktiviteter/renoveringsplaner (prioriteret) for Fortunfortet. Denne strategiplan
skal evt. udarbejdes med hjælp fra mere professionelle firmaer/arkitekter og vil
kunne være grundlag for fondsansøgninger… såvel store som mindre beløb
kunne søges, hvorfor det er vigtigt med afgrænsede projekter
7. Hjemmesiden.
• ML vil gerne SWP med tekster til hjemmesiden. SWP beholder ejerskab af
hjemmesiden, men skal selvfølgelig have udgifterne dækket af ”Fortunfortets
Venner” SWP opfordrer os alle til at sende emails vedr. links og andet relevant.
Akvarellerne der viser udsigten fra Fortunfortet kunne lægges på hjemmesiden
som PDF.
• Alle referater inklusive bestyrelsesreferater skal ligge på hjemmesiden.
• Der skal ikke være mulighed for direkte tilmelding via hjemmesiden, men der
skal selvfølgelig være oplysninger om hvem man kan kontakte når medlemskabs
ønskes.
8. Logo for ”Fortunfortets Venner”.
• Indtil videre bruges det logo der anvendt på denne side
9. Udarbejdelse af folder vedr. Fortunfortet.
• OBN + NMN udarbejder en mere permanent folder om Fortunfortet, inklusive
Dyrehavestillingen. Folderen gennemlæses af SWP. Derudover skal
renoveringsfolderen løbende opdateres. Oversigtsplanen over Fortunfortet
kunne evt. optegnes af Vagn Hansen, Schweitzer (spørg hvad dette ville koste)
10.Aktiviteter på Befæstningsdagen d. 30 september.
• Spejdere underholder med bål (NMN kontakter spejderne Fortunengruppen)
• Salg af kaffe/the/kakao/vand/kage
• Foredrag kl. 11,13 og 15 og guidet omvisning derefter
• ML vil kontakte en kanonerforening. NMN har kontaktet Cato-Frederiksen,
hjemmeværnet, idet han muligvis kunne sørge for at der kom en kanon på
Fortunfortet. Hvis ML får fat i Kanonerforeningen skal aftalen med Cato så
aflyses? (NMN har endnu ikke fået besked om Cato kunne arrangere det)
• Spørgeskema konkurrence. ML foreslog malekonkurrence for børn
Det var måske en ide at indkøbe telte/pavilloner
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11.Aktiviteter for ”Fortunfortets Venner” ?
• Beslutninger vedrørende eventuelle arrangementer for at hverve flere
medlemmer udsættes til næste møde.
12.Fastlæggelse af næste møde.
• 4 juli kl. 19.30 Dyrehavegaardsvej 56.
13.Evt.
•
•

NMN emailer til Københavns Befæstningsforening med henblik på at få optaget
”Fortunfortets Venner” som medlem
NMN spørger Hans Nielsen om han skulle have 2 ekstra eksemplarer af bogen:
Danmarks Største Arbejdsplads (til NMN og ML)
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