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”Fortunfortets Venner” 

 
REFERAT AF 2. BESTYRELSES MØDE I ”FORTUNFORTETS VENNER” D. 12 SEPTEMBER 2007.  
 
 
Tilstede:Ole Bruun Nielsen (OBN), Mogens Larsen (ML), Steen Wenske Pedersen (SWP) og Nete Munk Nielsen (NMN) 
Selvom det ved sidste bestyrelsesmøde blev besluttet at suppleant Preben Saxild fremover skal indbydes til 
bestyrelsesmøderne var dette desværre ikke sket ved det nuværende bestyrelsesmøde.  

 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat for 1. bestyrelsesmøde og godkendelse af dagsorden 
• Referatet+dagsorden blev godkendt.  

 
2. Orientering om oprettelse af bankkonto til indbetaling af kontingent m.m. 

herunder udsendelse af kontingentopkrævning+referat af stiftende 
generalforsamling. 

• Bankkontoen er oprettet, NMN har fået pinkode, dette har ML derimod ikke. OBN 
vil kontakte Danske Bank vedr. dette.  

• ML vil udsende opkrævning samt skrivelse til medlemmerne af ”Fortunfortets 
Venner” . NMN mailer adresseliste til ML samt sørger for udskrivning af referat af 
den stiftende generalforsamling, som ligeledes afleveres til ML. ML vil udfærdige 
girokort. 

 
3. Orientering om status vedrørende Revitaliseringsprojekterne.  
Følgende projekter er blandt de prioriterede af Bygningskultur Danmark i projektet Re-
vitalisering af Københavns Befæstning. 

1. Formidling af Københavns Befæstning 
2. Sundhed - Københavns nye motionsrum 
3. Formidlingscenter på Garderhøjfortet 
4. Formidling og kultur på Trekroner 
5. Historisk vandring på Vestfronten 
6. Aerolab – Avedøre Flyveplads 
7. Genanvendelse af Bagsværdfort 
8. Kastrupfort vis á vis Amager Strandpark 
9. Dyrehavestillingen 
10. Retablering af Fæstningskanalen 
11. Retablering af Hvidørebækken 
12. Skoletjenesten 
13. Vidensbanken 
14. Kanoner på Charlottenlundfort 
15. Flakfortet 
16. Bro på Vestvolden 

Af særlig interesse for ”Fortunfortets Venner” er Dyrehavestillingen hvorunder Fortunfortet 
hører. Ifølge OBN vil eventuelle projekter blive udført i perioden 2008/2009. En tilladelse af 
Kulturarvstyrelsen er nødvendig inden en renovering af befæstningsværkerne kan igangsættes. 
Hvis projekterne bliver til noget, hvilket bl.a. vil afhænge af Lyngby-Taarbæk kommunes 
indstilling/mulighed for at kunne bidrage økonomisk, vil ”Fortunfortets Venner” blive inddraget.  

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

• Plancheudstillingen:  
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Supplerende tekstplancher til billedeplancheudstillingen er så godt som i 
trykken, og vil blive hængt op på Lyngbyfortet og Fortunfortet i weekenden 
22/23 september.  

• Opsætning af trapper/rækværk:  
Kulturarvstyrelsen ville ikke godkende den foreslåede opsætning af trapper til 
forttoppen af Fortunfortet, da disse vil virke for dominerende. Kulturarv-
styrelsen mener at fortet i helhed udmærket kan opleves nedefra. Opsættelse af 
rækværk til markering hvortil man må betræde forttoppen (så folk ikke går ud 
på taget over Fortunfortet) blev derimod godkendt.  Fæstningskanalens Venner 
og Danmarks Naturfredningsforening har klaget. Kommunen har ikke klaget. 
idet man i stedet vil drøfte en mindre markant trappeløsning med Kulturarv-
styrelsen. Så…. der bliver næppe opsat trapper før Befæstningsdagen.  

• Taget:  
OBN anførte at der var blevet påført asfaltprøver på taget. Taget skal asfalteres 
m.h.p. at gøre dette tæt samt udfylde revne i betonkonstruktionen i fortet. 
Asfaltetprøven sad imidlertid ikke ordentligt fast, taget skal formentlig raspes og 
afrenses. Asfaltet bør påføres inden vinter. Tagrenderne er desuden blev renset. 
Med hensyn til nedløb, så virker det ene fint, mens det andet virker knap så 
godt, p.g.a. enkelte fastsiddende sten. 

• ML foreslå at man kunne opsætte en indvendig trappe i fortet til forttoppen. OBN  
tvivlede dog på at Kulturarvstyrelsen ville give tilladelse til dette.  

• Steen påpegede at der burde være gelænder på trapperne inde i fortet. OBN 
ville sørge for dette. 

• Anskaffelse af ny informationstavle  
Anskaffelse af ny informationstavle ved Fortunfortvej for erstatning for den 
stjålne: Der er indkøbt og opsat ny informationstavle.  

 
5. Hjemmesiden. 

• SWP efterlyser billeder til hjemmesiden. Kommentarer til hjemmesiden 
modtages meget gerne. Det blev diskuteret om nye medlemmer via 
hjemmesiden kunne indmeldes i ”Fortunfortets Venner”. NMN anførte at dette 
ikke var den store succes på hjemmesiden for Fæstningskanalens Venner.  
 

6. Aktiviteter på Befæstningsdagen d. 30. september.  
• Foredrag 

Carl Kjeldsen ønsker ikke at holde alle tre foredrag, men holder formentligt det 
første kl. 11.00. SWP holder foredragene kl. 13, 15 men har svært ved at nå det 
kl. 11.00 

• Rundvisninger 
Rundvisningerne guides efter senere aftale af SWP, OBN, ML eller NMN. ML og 
SWP vil kontakte NMN/OBN vedr. adgang til fortet så de kan se plancherne 
igennem. 

• Spejderaktiviteter 
Spejderne Fortunengruppen møder op igen i år og underholder med bål, snobrød 
og pølser (som kan købes) 

• Kanonerforeningen 
ML har sørget for at medlemmer af kanonerforeningen møder op og affyrer 
deres kanoner kl. 11, 13 og 15 som indledning til foredraget. OBN og NMN 
sørger for at skrive og omdele brev til naboerne. I brevet skal blot nævnes at 
der søndag d. 30 september affyres salutkanoner kl. 11,13 og 15. 

• Servering  
NMN og Grethe Steenstrup Nielsen sørger for servering af kaffe, the, kakao, 
saft, sodavand og brød/kage. ML havde termokander  

• Foldere 
Det blev besluttet at fremstille en midlertidig folder baseret på en tidligere folder 
bl.a. udgivet af grundejerforeningen ”Fortunen og nærmeste omegn” . Reno-
veringsdelen af denne folder slettes og der tilføjes til gengæld noget af den tekst 
SWP har forfattet vedr. Fortunfortet, Fortunfortets Venner og indmelding i 
foreningen.   
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Renoveringsfolderen anvendes uændret. 
Amtsfolderen vedr. Københavns nyere Befæstning ligeledes ligges frem på 
Befæstningsdagen.  

• Andet. 
SWP havde en DVD….en demo af filmen omhandlende Københavns nyere 
Befæstning. OBN vil sørge for en gammel computer og projekter således at 
filmen kunne fremvises på fortet. SWP ville undersøge om vi må fremvise filmen. 
Der skal sørges for stole og borde til befæstningsdagen, ML og NMN havde nogle 
borde og stole. Dette vil vi aftale nærmer op til Befæstningsweekenden.  

7. Fastlæggelse af næste møde. 
• Onsdag d. 28 november kl. 20.00 Dyrehavegaardsvej 56. 

 
 

 
8. Evt.  

• ”Hjemmeopgave” for bestyrelsesmedlemmerne inden næste møde er at tænke 
på en langsigtet plan, komme med ideer, målsætninger og strategier vedr. 
Fortunfortet og ikke mindst prioritere disse forslag.  

• ML foreslog bl.a. at 
o Rum i Fortunfortet kunne evt. anvendes til specifikke ting eller man 

kunne vise hvordan de har været indrettet.  
o Man skulle forsøge at fremskaffe sponsorer og disse eventuelle sponsorer 

kunne få lov til at anvende fortet ved udflugter eller lign.  
 


