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”Fortunfortets Venner” 

 

REFERAT AF 6. BESTYRELSESMØDE I ”FORTUNFORTETS VENNER” D.  26 AUGUST 2008.  
 
 
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.  

 
1. Godkendelse af referat for 5. bestyrelsesmøde og godkendelse af dagsorden 

Referatet+dagsorden blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat for 1. ordinære generalforsamlingen. 

Referatet blev godkendt 

 

3. Orientering om nye medlemmer. 

Der er siden sidste bestyrelsesmøde indmeldt to nye private medlemmer sat et 

erhvervsmedlem. ”Fortunfortets Venner” har nu 26 private medlemmer og et 

erhversmedlem.  

 

4. Regnskab. 

Mogens har revideret regnskabet i henhold til kalenderår og vil sørge for at få det 

underskrevet af revisor Carl Kjeldsen. 

 

5. Udsendelse af referat fra generalforsamling, kontingentopkrævning, ændrede 

vedtægter, revideret regnskab samt program for Befæstningsdagen til 

medlemmer +firmamedlemmer. NMN og OBN sørger for udsendelsen af overnævnte 

senest weekenden d. 7/8 september. Der skal vedlægges følgebrev hvor der bl.a. gøres 

opmærksom på Peter Thorning Christensens foredrag d. 23 september.  

 

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

a. Plancheudstillingen 

Plancheudstillingen er i år blevet udvidet med tre tekstplancher omhandlende 

søbefæstningen samt en planche vedr. generelle forhold omkring sø- og 

landbefæstningen. Den mobile plancheudstilling vil blive hængt op i Lyngby 

Storcenter på pladsen ved Synoptik i uge 38. Derudover vil de dele af den 

mobile udstilling der berører Nordfronten blive hængt op på Stadsbiblioteket i 

forbindelse med Peter Thorning Christensens foredrag.  

b. Opsætning af manglende rækværk 

Teknisk forvaltning vil sørge for at sætte rækværket op, men dette kan ikke nås 

inden Befæstningsdagen.  

c. Taget 

Taget revner, smuldrer og asfaltprøverne sidder ikke ordentligt fast.  Der skal 

arrangeres et møde med entreprenøren. 

d. Tilstandsrapport 

OBN vil på torsdag mødes med kommunes nye ingeniør, Bestyrelsen for 

”Fortunfortets Venner” vil blive indbudt til indledende møde sammen med 

ingeniøren vedr. tilstandsregistreringen af Fortunfortet. 

 

7. Aktiviteter på Befæstningsdagen d. 28 september. 

a. Foredrag. 

Carl Kjeldsen har udtrykt ønske om ikke at skulle holde velkomstforedraget. ML 

overtager gerne. Vi vil dog spørge Carl om han ikke har lyst til at tage det sidste 

foredrag kl. 15.00 og derefter deltage i den afsluttende ”Fort-Øl”. NMN snakker 

med Carl. 
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Foredrag/velkomsten skal indeholde oplysninger om (i tilfældige rækkefølge) det 

praktiske såsom affyring af salutkanon (hold jer for ørerne) rundvisninger, salg 

af kaffe m.m., spejdere, evt. åbning af vagthytte, konkurrence, flagermus. Der 

skal reklameres for ”Fortunfortets Venner” og ”Fortunfortets Venners” 

hjemmeside (det er vigtigt at fortælle at ”Fortunfortets Venner” står for 

arrangementet). Derudover skal plancheudstillingen, diverse foldere nævnes og 

Fortunfortets histories skal kort omtales. Oplyse at man selvfølgelig er 

velkommen til at gå ind i fortet selvom man ikke deltager i en rundvisning o.s.v. 

b. Rundvisninger 

NMN og SWP sørger for rundvisninger kl. 11, 13 og 15. NMN starter på 

forttoppen og SWP inden i fortet. 

c. Spejderaktiviteter 

Fortunengruppen sørger for bål og snobrød. NMN ringer til Anders Barfoed for at 

finde ud af om de åbner vagthytten på Befæstningsdagen.  

d. Kanonérforeningen (Der skal gives besked til naboerne) 

OBN og NMN sørger for at aflevere ”Kanonbreve” til naboerne i weekenden d. 

20/21 september 

e. Servering 

Grethe Steenstrup Nielsen sørger for salg af kaffe, the, kakao, sodavand, kager 

m.m. på Befæstningsdagen. Selve indkøbet står NMN og OBN for.  

Kaffe eller sodavand + småkage skal koste 5 kr.  

f. Foldere, - udarbejdelse af foldere 

NMN og OBN sørger for opdatering af Fortunfolderen.  

g. Film 

NMN og OBN sørger for at der kan fremvises demofilm om Københavns Nyere 

Befæstning. (AV udstyr).  Filmen skal vises i et mere afsides rum og der skal 

opstilles stole.  

h. T-shirts 

Fremstilling af særlige T-shirts blev droppet, derimod vil NMN og OBN sørge for 

indkøb af navneskilte som kan bæres af Befæstningsdagsaktive. 

 

8. Fastlæggelse af næste møde. 

Torsdag d. 30.10.2008 

 

9. Evt. 

Der var enighed om at vi mødes kl. 9.00 søndag d. 28. september. NMN + OBN tager 

2 borde og 8 stole med, SWP tager stole med, ML tager et bord med.  

NMN + OBN indkøber to pavilloner som sættes op på Befæstningsdagen. OBN sørger 

for at kommunens folk fejer Fortunfortet indvendigt.  

Søndag d. 30. august mødes OBN, SWP og NMN for at lue Diamantgrave m.m. ved 

Fortunfortet.  

 

  

 

 

 

 

 


