”Fortunfortets Venner”

REFERAT AF 3. BESTYRELSES MØDE I ”FORTUNFORTETS VENNER” D. 28 NOVEMBER 2007.
Tilstede:Ole Bruun Nielsen (OBN), Mogens Larsen (ML), Steen Wenske Pedersen (SWP) og Nete Munk Nielsen (NMN)
Selvom det ved første 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 2. bestyrelsesmøde og godkendelse af dagsorden
Referatet+dagsorden blev godkendt.
2. Befæstningsdagen, hvordan gik det?
Der var måske lidt færre end sidste år. Der var mere struktur på det i år. DVD om
Københavns nyere Befæstning var en succes. Det var godt der var sat stole op så man
kunne sidde ned og se DVD’en. DVD fremvisningen bør flyttes til et rum lidt længere
væk fra hovedporten, da det kan virke forstyrrende under den guidede fremvisning af
fortet. Det var meget populært med kanonen, ML påpegede at det var svært for
kanonérforeningen at få tilladelse til at opbevare krudtet efter episoden i Tilst.
Spejderne regner med at have flere arrangementer næste år. Der skal være en klar
aftale om hvem der sælger hvad, således at Fortunfortets Venner som står for kaffe
m.m. og spejderne ikke bliver konkurrenter.
Der er kommet et nyt medlem i Fortunfortets Venner efter Befæstningsdagen.
Ideer til næste Befæstningsdag:
• Servere gullash med brød svarende til datidens kost.
• Særlig arrangementer for børn
• Flere stole og parasoller
• Skiltning af kaffesalg skal være bedre.
• Annoncering af spejderhytten (den tidligere vagthytte) er åben, evt. fremstille
planche vedr. denne.
……Men der var enighed om at det skal være et arrangement vi kan overskue.
3. Orientering om indbetalinger af medlemskontingent. (”Regnskab”)
Der har været problemer i forbindelse med indbetaling af kontingent.
Indbetalingsproceduren har nok ikke været forklaret godt nok. ML vil lave en mere
grundig beskrivelse af indbetalingsproceduren. Beskrivelsen lægges på hjemmesiden.
Usikkert hvor mange medlemmer foreningen har, men der er formentlig 21 (til
generalforsamlingen var der 25 der viste interesse). ML klagede over at
bankudskrifterne ikke er helt forståelige.
4. Orientering om status vedrørende Revitaliseringsprojekterne.
Af lokal interesse er Dyrehavestillingen og Fæstningskanalen. Det er desværre ikke gået
så godt, da Realdania ikke vil give tilskud til arbejder på Fortunfortet og kun et ringe
tilskud til det meget dyre projekt vedr. Fæstningskanalen. Lyngby-Taarbæk kommune
har ikke mulighed for at kunne bidrage økonomisk til projektet vedr. Fæstningskanalen,
men vil over flere år kunne hjælpe med den videre grundsikring af Fortunfortet.
5. Orientering vedr. igangværende/fremtidige aktiviteter på Fortunfortet.
• Plancheudstillingen:
Der mangler enkelte plancher, den generelle om Land- og Søbefæstningen og
tekstplanchen til Søbefæstningen. Grundet nyt printhovede hos Bistrup skilte har
tekstplancherne fået en lyserød tone. Der vil blive fremstillet nye.
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•

Opsætning af trapper/rækværk:
Kulturarvstyrelsen ville ikke godkende den foreslåede opsætning af trapper til
forttoppen af Fortunfortet, da disse vil virke for dominerende. Opsætning 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.
Berit Pauly fra Kulturarvstyrelsen er dog ifølge OBN ikke afvisende overfor en
løsning der indebærer at der sættes mindre markante og i øjenfaldende trapper
op.
Taget:
Der er påført flere asfaltprøver på taget. Det skal testes hvorledes disse
asfaltprøver klarer vinteren. Hvis testen forløber tilfredsstillende påføres taget
en ”asfalthud” til foråret.

6. Hjemmesiden.
SWP efterlyser billeder til hjemmesiden. Billeder af befæstningsdagen i år. Ældre
billeder af fortet både ude- og indefra, -gerne med mennesker/soldater på. SWP bad
om kopi af to billeder fra folderen Fortunfortet 2007 (det store på forsiden og billedet af
forhugget ind i Dyrehaven). ML’s email adresse på hjemmesiden er forkert. Der står
ml@wp.mail.dk. Punktummet mellem wp og mail skal slettes.

7. Hjemmeopgaven i henhold til punkt 8 i referatet fra 2 bestyrelsesmøde.
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: Fortunfortet er noget af det ringeste vedligeholdt befæstningsværk. Hvordan griber
vi istandsættelse an. Vi skal have en plan over såvel det kortsigtede som det
langsigtede forløb. Foreslog at vi kontaktede en arkitekt der kunne rådgive/udfærdige
en rapport om hvordan Fortunfortet kan istandsættes på en balanceret måde mellem
total renovering og forfald.
SWP: Vi skal have en plan til en istandsættelsesplan af Fortunfortet, som vi kan
præsentere ved den næste generalforsamling. Der skal være sammenhæng i det vi
laver.
OBN: Vi skal være tro mod foreningens vedtægter. Vi kan skrive vores ideer ned, lave
en plan og strategi som skal godkendes på generalforsamlingen, således at bestyrelsen
for bemyndigelse til at arbejde videre og ikke behøver spørge medlemmer hver gang
der skal ske noget.
ML: Vil spørge Søren Gundorph om han skulle kende en arkitekt.
SWP: En rapport skal være professionel, hvis den skal kunne bruges ved ansøgninger
m.m.
NMN: Rambøll rapporten vedr. Fortunfortet var gratis. Måske kan vi få lavet en rapport
gratis.
ML: Vi kunne forsøge at gøre lokale håndværkere interesseret. Vi skal finde ud af hvem
der kan hjælpe os med projektet.
Grethe Steenstrup Nielsen: Der bor en arkitekt på Hjortekærsvej 12. Peter FogedRasmussen.
ML: Vil snakke med arkitekten.
SWP: Det er formentlig ikke kun en arkitekt vi får behov for. Høre hvad Søren har af
ideer. Det må være vores målsætning at vi til generalforsamlingen kan præsentere en
plan for vores plan for hvad der skal ske med Fortunfortet, samt præsentere en
vurdering fra arkitekt og sondere hvilke fonde vi kan ansøge.
ML: Foreslog en årlig oprydningsdag på Fortunfortet for medlemmer.
SWP: Foreslog at vi lavede en idebank, SWP vil lave udkastet til en idebank og emaile
det rundt til bestyrelsen m.h.p. kommentarer og tilføjelser.
NMN: Laver en råskitse til vores plan med overordnede mål. NMN laver også en
fondsbank over såvel store som små fonde, der kan støtte h.h.v. store og mindre
delprojekter.
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ML: Arkitekten skal komme med et skøn over hvad den ønskede istandsættelse
kommer til at koste.
OBN: Det skal være realistisk.
SWP: Planen skal udsondres i mindre dele.
Grethe Steenstrup Nielsen: Det er vigtigt der sker noget hvert år.
OBN: Grundsikringen af Fortunfortet sørger kommunen for.
Konklusion:
Inden generalforsamlingen 2008 skal bestyrelsen have en handlingsplan for hvad og
hvordan vi ønsker en istandsættelse af Fortunfortet udført. Vi skal have en vurdering
fra en arkitekt om hvad en tilstandsregistrering/istandsættelsesrapport vil koste samt
have en oversigt over hvilke fonde vi evt. kan søge til dækning af denne udgift.
NMN laver en råskitse over handlingsplanen, en oversigt over mulige fonde. SWP laver
en idebank og ML snakker med Søren og arkitekten på Hjortekærsvej inden næste
bestyrelsesmøde.
.
8. Fastlæggelse af næste møde.
• Torsdag d. 17 januar kl. 20.00 Dyrehavegaardsvej 56.

9. Evt.
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