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”Fortunfortets Venner” 

 
REFERAT AF 4 BESTYRELSES MØDE I ”FORTUNFORTETS VENNER” D. 14 JANUAR 2008.  
 
 
Tilstede:Ole Bruun Nielsen (OBN), Mogens Larsen (ML), Steen Wenske Pedersen (SWP), Grethe Steenstrup Nielsen  
(GSN) 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.  

 
1. Godkendelse af referat for 3. bestyrelsesmøde og godkendelse af dagsorden 

Referatet+dagsorden blev godkendt.  
 

2. Orientering om indbetalinger af medlemskontingent (”regnskab”). 
Det har stadig ikke været muligt for Steen at indbetale medlemskontingentet, hvorfor 
det blev besluttet at ML efter samtale med banken skriver en detaljere vejledning til 
indbetaling af medlemskontingent….vejledningen lægges på hjemmesiden. Der er 
desværre en 3-4 medlemmer der endnu ikke har indbetalt kontingent. GSN vil kontakte 
disse personer. 
 

3. Diskussion vedr. renoveringsplanen for Fortunfortet. 
NMN udleverede råskitse over renoveringsplanen samt oversigt over fonde der evt. 
kunne ansøges m.h.t. støtte af renoveringen.  
SWP udleverede skitse over idebank til renoveringsprojekter.  
 
OBN: Kommunen skal have lavet en tilstandsrapport vedr. Lyngbyfortet og vil i samme  

omgang lave en tilstandsrapport vedr. Fortunfortet. Kommunen vil kontakte 
firmaet, der skal udføre rapporten (måske Cowi eller Rambøll) 

 
Der var enighed om at den nye rapport vedr. Fortunfortet udover en beskrivelse af den 
nødvendige grundsikring også skal indeholde ideer til nænsom renovering af facaden på 
Fortunfortet. Rapporten skal desuden indeholde tid og prisoverslag vedr. de enkelte 
delprojekter, som skal være beskrevet så godt at det er nemt at lave en ansøgning til 
gennemførelse af det pågældende delprojekt (også hos Kulturarvstyrelsen). Der skal 
også laves en prioritering. Kommunen skal tage Fortunfortets Venner med på råd. 
Kommunen skal etablere et møde med dem, der skal udføre rapporten og i mødet skal 
Fortunfortets Venner deltage. Mødet skal formentlig foregå på Fortunfortet 
 
OBN: Vedr. renoveringsplanerne er det en god ide at lave en samlet ansøgning 

til Kulturarvstyrelsen, således at der ikke skal laves en ny ansøgning hver gang et 
delprojekt skal igangsættes. 
 

SWP: Der burde laves en status over den hidtidige grundsikring, har det
 virket? Gulvet hvordan ser det ud? Har nogen i Københavns Befæstningsforening 
 erfaring med udarbejdelse af tilstandsrapporter?. 

 
Vedr. Københavns befæstningsforening som er Fortunfortets Venner er medlem af, blev 
det besluttet at NMN fremover videresender mails vedr. arrangementer m.m. i 
Københavns befæstningsforening. 
 
SWP: Vi burde indhente tilbud vedr. bogstaverne  
 
GSN: Der er en Gørtler i Rådvad, Gørtler Værkstedet, Rådvad 40, 45807031 
 
NMN: Tager på rigsarkivet for at finde billeder, beskrivelse af indretningen af rum på 

Fortunfortet 
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4. Fastlæggelse at næste møde. 
Dette møde skal ligge umiddelbart før indkaldelse til Generalforsamlingen som ifølge 
vedtægterne skal være senest først i maj måned. NMN mailer dato-forslag til 
bestyrelsesmedlemmerne.  
 

5. Evt. 
Intet 
 

  
 
 

 


