
GENERALFORSAMLING I ”FORTUNFORTETS VENNER”  19. MAJ 2022 KL. 19.00



1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af revideret 

regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE



• Større arrangementer
• Befæstningsdagen den 26. september 2021
• Halloween den 31. oktober 2021

• Andre arrangementer
• Røgdykkerøvelser, juli 2021
• Optagelse af kortfilm, 16. september 2021
• DR Drama, optagelser til familiefilmen ”Det forsvundne 

ravkammer”, oktober/november 2021. Link til serien: Det 
Forsvundne Ravkammer | Se online her | DRTV

• Spejderne fra Fortunen Gruppe, løb i fortet, november 2021
• Filmoptagelser til musikvideo med gruppen girlcrush. Link til 

musikvideoen: https://youtu.be/nxCuntp5scY
• Rundvisninger på fortet

Hemmingway club, 17. maj 2021
• NovoZymes, personalearrangement 28. juni 2021
• 4 cyklister, 19. september 2021

• Status for renoveringsprojektet på Fortunfortet

• Kort resume af ansøgningsforløbet
• Det videre arbejde med gennemførelsen af projektet.

FORMANDENS BERETNING

https://www.dr.dk/drtv/serie/det-forsvundne-ravkammer_306571
https://youtu.be/nxCuntp5scY


BEFÆSTNINGSDAGEN, DEN 26. SEPTEMBER 2021

Programmet for Befæstningsdagen 26. 
september 2022.

Udendørs foredrag med de nye plancher.



BEFÆSTNINGSDAGEN, DEN 26. SEPTEMBER 2021

De nye plancher til foredraget på Befæstningsdagen. Se plancherne i stort format på 
foreningens hjemmeside via dette link: Plancher | Fortunfortet

https://fortunfortet.dk/fortunfortets%20venner/plancher


BEFÆSTNINGSDAGEN, DEN 26. SEPTEMBER 2021

Den nye brochure om Københavns 
Befæstning

Det nye beachflag og Roll-up banner.



BEFÆSTNINGSDAGEN, DEN 26. SEPTEMBER 2021

Aktiviteter for børn



HALLOWEEN, DEN 31. OKTOBER 2021

Præmierede
græskarhoveder

Stien fra Fortunfortvej

Stien til Dyrehavegårdsvej



ANDRE ARRANGEMENTER, MAJ 2021 – MAJ 2022

Røgdykkerøvelser i Fortunfortet, 
1. juli samt 6-8 juli 2021.

Optagelse af kortfilm i Fortunfortet, 
16. september 2021.

Optagelser til DR Dramas familiefilm ”Det 
forsvundne ravkammer i Fortunfortet,
19. oktober til 9. november 2021.



ANDRE ARRANGEMENTER, MAJ 2021 – MAJ 2022

Spejderne fra Fortunen Gruppe 
afholder to løb i mørke i Fortunfortet, 
18. og 23. november 2021.

Filmoptagelser i Fortunfortet til en 
musikvideo med bandet girlcrush,
7. og 8. marts 2022.



RUNDVISNINGER I FORTUNFORTET

Rundvisning i Fortunfortet for en gruppe 
fra Hemmingway Club, 17. maj 2021.

Rundvisning og udendørs 
foredrag på Fortunfortet for 17 
medarbejdere fra NovoZymes,
28. juni 2021. 

Rundvisning i Fortunfortet for fire fort-
interesserede på cykeltur i Dyrehaven,
19. september 2021.



RENOVERINGSPROJEKTET FOR FORTUNFORTET, KORT RESUME

2016: Opstart på 
renoveringsprojektet, 
projektbeskrivelse, 
fondsansøgninger og støbning 
af ny betontagrende.

2017: Støttetilsagn fra fond 
og istandsættelse af facaden 
omkring hovedporten.

2018: Opsætning af 
fortnavn, opførelsesår, 
kongekrone og våbenskjold.

2020: Ny samlet bevilling fra 
fonden på 4,7 mio. kr. samt 
bevilling fra kommunen på 
1,25 mio. kr.

Lyngby-Taarbæk kommune



RENOVERINGSPROJEKTET FOR FORTUNFORTET, DET VIDERE ARBEJDE

Foråret 2021: Udbud af rådgivningsydelse, COWI er vinder af udbuddet.

Juli 2021: 3D skanning af fortet. Link: NavVis IVION

August 2021. De to indvendige nedløbsrør renses, i 
det højre rør var der en 1 meter lang pæl.

August - November 2021: Udarbejdelse af ansøgning 
til Slots- og Kulturstyrelsen for følgende arbejder:
➢Støbning af nyt vandtæt betontagdæk

➢Etablering af geomembran og paraplydræn på toppen af fortet langs randen af 
kasematten (option)

➢Opsætning af hegn og tjørnehæk på toppen af fortet langs randen af 
kasematten

➢Kalkning af vægge og lofter i 100m2 rum inde i fortet
➢Renovering af ventilationskanaler
➢Renovering af skydeskår

➢Opsætning af tre nye ståltrapper til erstatning for de eksisterende tre 
trætrapper

➢Montering af taghætter på smedejernsskorstene og -ventilationsrør på taget af 
kasematten.

Ultimo december 2021: Slots- og Kulturstyrelsen godkender de ansøgte 
arbejder, men godkender desværre ikke opsætning af hegn og tjørnehæk.

https://cowiivion1.iv.navvis.com/?site=3915443442036371&vlon=2.40&vlat=0.19&fov=100.0&image=2126297106113190


RENOVERINGSPROJEKTET FOR FORTUNFORTET,  ARBEJDER VI HÅBER KAN UDFØRES

1A. Nyt betontag med indbygget vandtæt membran, Bromembran.

Taggesims ned mod tagrende

Kanontårn med kuppel Observationstårn med kuppel

1B. Afdækning af brøndene til kanontårne og observationstårne



RENOVERINGSPROJEKTET FOR FORTUNFORTET,  ARBEJDER VI HÅBER KAN UDFØRES

1C. Strømpeforing af de to 
indvendige tagnedløb.

1E. Renovering af 18 ventilationskanaler

1D. Montering og fastgørelse af riste i 
de to indvendige tagnedløb.



RENOVERINGSPROJEKTET FOR FORTUNFORTET,  ARBEJDER VI HÅBER KAN UDFØRES

1G. Kalkning af vægge og lofter i 100m2 rum inde i fortet.

1F. Renovering af skydeskår, 

afrensning og svumning.



RENOVERINGSPROJEKTET FOR FORTUNFORTET, ARBEJDER DER IKKE ER PENGE TIL

2A. Etablering af geomembran og dræn på fortets top langs randen af kasematten. 

2B. Opsætning af tre nye 
ståltrapper med gelænder.

2C. Montering af to manglende 
skorstene på taget af fortet.



RENOVERINGSPROJEKTET FOR FORTUNFORTET, ARBEJDER DER IKKE ER PENGE TIL

2D. Montering af taghætter på 
smedejernsskorstene og -
ventilationsrør på taget af kasematten

Skorsten Ventilationsrør

2E. Montering af udvendige dækplader på 
skydeskår.



VÆGMALERIERNE I FORTUNFORTET

3A. Den sydøstlige væg med maleri af to figurgrupper.

3B. Den sydøstlige væg 
med maleriet, der fort-
sætter op i tårnbrønden.

Til venstre står en ældre mand og en ældre 
kvinde. Til højre sidder et yngre par på en 
bænk; en mand, der spiller på trækharmonika 
og en kvinde, der lyttende er vendt mod 
manden. Mellem de to unge på bænken står et 
træ, som fortsætter op over væggen op i 
tårnbrønden. Her ses en siddende figur i 
trækronen, måske en amorin.



VÆGMALERIERNE I FORTUNFORTET

3C. Den sydvestlige væg med maleri af to figurgrupper.

Malerierne er næsten helt dækket af et senere påført limfarvelag. Til venstre 
ses to figurer, der umiddelbart kan tydes som børn i leg. Bag den ene figur 
ses i baggrunden en samling grantræer. Til højre anes overkroppe og 
hoveder af to figurer, en kvinde med ”klokkehat” og en mand med bowlerhat.



SPØRGSMÅL TIL BERETNINGEN ?



Tak fordi I lyttede 



REGNSKAB 2021



VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER, BESTYRELSESSUPPLEANT SAMT REVISOR

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Som følge af aflysning af generalforsamlingen i 2020 og 2021 har 

bestyrelsen besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. 

Alle fire nuværende bestyrelsesmedlemmer, Nete, Ole, Dorte og Carsten er 

villige til at genopstille.

Vedtægterne for ”Fortunfortets Venner”:

Valg af en suppleant til bestyrelsen.

Grethe genopstiller ikke. Jytte er villig til genvalg.

Valg af revisor.

Nuværende revisor Kenneth Bune Trust er villig til genvalg.



EVENTUELT

Hjemmesiden www.fortunfortet.dk

I mobilvenlig 
udgave:


