”Fortunfortets Venner”

Hjortekær, den 3. juli 2020

Formandens beretning for foreningens virke i perioden maj 2019 til juni 2020
Da Bestyrelsen som følge af Covid-19 situationen så sig nødsaget til at aflyse årets
generalforsamling, vil jeg her fortælle lidt om foreningens virke i det forløbne år.
Jeg vil starte med at fortælle lidt om de større arrangementer, der har været på fortet i perioden
maj 2019 til juni 2020. Dernæst vil jeg kort omtale nogle af de andre begivenheder, der har fundet
sted på fortet. Endelig vil jeg give en kort status på samarbejdet med kommunen om
ansøgningerne til fonde om støtte til renoveringsprojektet for Fortunfortet.
Større arrangementer.
Isteddagen den 25. juli 2019
Desværre var det heller ikke i 2019 muligt at afholde Isteddagen, idet 32. Bataillons Musikkorps
fortsat ikke kunne samle er spilledygtigt orkester. Det er rigtig ærgerligt, at foreningen ikke
længere kan afholde dette meget velbesøgte og traditionsrige arrangement. Af samme årsager
kunne 32. Bataillons Musikkorps heller ikke kunne medvirke ved Befæstningsdagen på
Fortunfortet.
Befæstningsdagen den 29. september 2019
I modsætning til de tidligere år, var det desværre et noget blandet og desværre regnfuldt vejr på
Befæstningsdagen, den 29. september 2019. Det var igen arrangeret aktiviteter for
befæstningsinteresserede, almindelig nysgerrige personer og ikke mindst for børnefamilier.
I 2019 var det 19' år i træk, at Fortunfortet åbnede sine rustne porte og døre for besøgende på Befæstningsdagen.
Som sædvanligt startede Befæstningsdagen kl. 11.00 med flaghejsning, desværre igen i år uden
trompetfanfare.
Kl. 11.00, 13.00 og 15.00 var der rundvisning på fortet, som og Ole jeg i fællesskab sørgede for. Ole
holdt velkomsttalen i forbindelse med de rundvisningerne. Rundvisninger har altid været en del af
Befæstningsdagen og er stadig en succes. I år blev rundvisningerne suppleret med et ”PowerPoint”
foredrag på et stort lærred.
Hele dagen er der spændende tilbud for børn; hoppepude, ”usynligt løb i fortet, bål og snobrød,
samt andre kreative aktiviteter for børn. Hos spejderne fra Fortunen gruppe kunne man bage snobrød over bålet. Nærum Privatskole medbragte en hoppepude og arrangerede løb i fortet for
børn. Derudover sørgede Jytte Bloch-Kelsen for at de fingernemme kunne afprøve deres kreative
evner.
Som sædvanlig var der mulighed for at købe kaffe, te, sodavand og kage til en meget rimelig pris og til børnene var der saft, sodavand, kage og slikposer. Salgsteamet bestod atter af Dorte Sjølin,
Tove Kjærsgaard Nielsen og Grethe Steenstrup Nielsen. Tusind tak til alle kagebagerne, det er altid
meget populært med hjemmebag.
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Der var pænt med besøgende på fortet indtil regnvejret begyndte ved 14-tiden og der var god søgning til både snobrødbagning, hoppepude og løb i fortet. Vi havde været så forudseende at låne to
pavilloner af Stine Ring Hansen. Så salgsboden samt borde og stole til de besøgende stod i relativt
tørvejr.
Spejderne fra Fortunen Gruppe måtte give op ved 14.30 tiden og pakkede bål mv. ned og tog
hjem. Som følge af regnen, var det ikke muligt at anvende hoppepuden resten af dagen og det
endte da også med at luften blev lukket ud af hoppepuden, så denne kunne pakkes sammen.
Der var knap så mange som tidligere til omvisningerne i fortet og efter at regnen startede, kom der
naturligt nok ikke mange nye besøgende, men fortet lukkede som annonceret først kl. 16.00.
Det samlede antal besøgende til fortet var derfor noget lavere end de tidligere år, skønsmæssigt
godt 250 besøgende.
Halloween d. 31. oktober
I mange år har vi i "Fortunfortets Venner" talt om, at det ville være oplagt at afholde et Halloween-arrangement på Fortunfortet. I år skulle det ikke bare blive ved snakken, idet ”Fortunfortets
Venner” åbnede Fortunfortet på Halloween-dagen, torsdag d. 31. oktober, mellem kl. 17.30 og
19.30. Anne Berthelsen og Pia Bune Trust havde meldt sig til at hjælpe bestyrelsen med at planlægge og afholde arrangementet. Det var en stor hjælp, så jeg vil sige en stor tak til Anne og Pia.
Ideen bag arrangementet på Fortunfortet var, at børn og voksne skulle komme forbi fortet når de
alligevel var på deres "slik eller ballade" tur rundt i kvarteret omkring fortet.
Ved indgangene fra Dyrehavegårdsvej og Fortunfortvej var der i dagene inden Halloween blevet
sat udskårne græskarhoveder med tændt lys, ligesom der var opsat plakater om Halloween-arrangementet. Ole omdelte mere end 200 invitationer i villakvartererne omkring Fortunfortet. Hjortekær Grundejerforening bakkede igen op om vores arrangementer og udsendte vores invitation til
deres medlemmer.
Fortet var pyntet op til en uuuhyggelig Halloweenfest, med edderkopper, spindelvæv og ikke
mindst masser af stearinlys og lanterner inde i fortet og udenfor fortet. Der blev også set et par
spøgelser, som havde gemt sig i buskadset overfor fortet. Inde i fortet var der masser af uhyggelige lyde og musik. De normale beboere, flagermusene, forsvandt hurtigt, da vi begyndte at rumstere inde i fortet.
Vi havde i invitationen til arrangementet opfordret til at aflevere et udskåret græskarhoved til vores "Græskarhoved konkurrence". Der blev indleveret 6 græskarhoveder til konkurrencen, som
blev placeret med stearinlys forskellige steder inde i fortet og var med til at skabe den uuuhyggelige stemning. Der blev efter arrangementet uddelt præmier til de flotteste græskarhoveder.
Arrangementet var alt i alt en kæmpe succes, hvor op mod 200 børn og voksne mødte op og oplevede det uuuhyggelige Fortunfort og børnene fik fyldt mere slik i deres Halloween-spande og Halloween-poser. De fleste børn og også mange voksne var flot udklædte. Vi fik rigtig mange positive
tilkendegivelser om arrangementet og mange tilkendegav, at de ville komme med et udskåret
græskarhoved, hvis vi gentager arrangementet næste år, hvad der er meget som tyder på at vi skal
gøre.
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Andre Arrangementer
Rygestop på fortet
”Fortunfortets Venner” har i 2018 indledt et samarbejde med kommunens Sundhedsområde og
Ældreområde, så fortet skulle indgå som besøgspunkt i forbindelse med kommunens
sundhedsindsatsprogram: ”Sundhed i naturen 2019”, der bl.a. omfattede aktiviteter som for
eksempel rygestopkurser, forebyggelse af stress og tilbud til kronisk syge. I første omgang har der i
2019 og 2020 været gennemført flere aktiviteter på fortet omkring rygestop i naturen.
De sidste optagelser til gyserfilmen ”Knud Rising”
I april 2019 startede optagelserne til en dansk gyserfilm med titlen Knud Rising, der er en dansk
fiktionskortfilm skrevet og instrueret af Christian Voldborg Andersen og produceret af Maximilian
Mayrshofer. I oktober 2019 vendte filmholdet tilbage til fortet for at få de sidste optagelser i kassen. Planen er, at når kortfilmen er færdigredigeret, vil filmholdet og ”Fortunfortets Venner” arrangere en fremvisning af filmen på Fortunfortet.
Senior-ugen 2019
I maj måned 2019 blev der i forbindelse med kommunens senior-uge afholdt to arrangementer på
Fortunfortet. Dels en rundvisning på fortet med ”Fortunfortets Venner” som guide, dels var der
arrangeret en cykeltur langs en del af Dyrehavestillingen med naturvejleder fra kommunen som
guide. Cykelturen havde start og slut på Fortunfortet. Det var en meget spændende cykeltur, hvor
deltagerne både hørte om naturen i Dyrehaven og ikke mindst så og fik fortalt om den historiske
Dyrehavestilling.
Fotooptagelser
Den 6. juli 2019 var fortet udlånt til fotooptagelser.
Optagelse af musikvideo
Den 14.-16. august måned 2019 havde AIM Projects lånt fortet til at optage en musikvideo med
den unge meget lovende sangerinde Ida Laurberg. Musikvideoen ligger på YouTube:
https://www.youtube.com./watch?v=A7NJAO-LrOY
Besøg fra Ældresagen i Hvidovre
Den 7. august måned 2019 havde fortet besøg af Ældresagen fra Hvidovre. Der mødte godt 24 friske pensionister fra Hvidovre som fik en guidet rundvisning inde i fortet.
Spejderarrangementer
Den 4.-5. oktober 2019 var fortet udlånt til to spejdergrupper. Alugod spejdergruppe anvendte
fortet den 4.-5. oktober som led i et større spejderløb, der forløb over flere dage. Tropsspejderne
fra DDS Ege Division anvendte fortet senere på dagen d. 5. oktober som post i et mindre spejderløb.
Den 5. marts 2020 lånte spejderne fra Fortunen Gruppe fortet en aften til et løb inde i det mørklagte fort.
Den 2.-3. maj 2020 var der planlagt et spejderløb, med en post på Fortunfortet, men løbet blev
desværre aflyst pga. Covid-19 situationen.
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Besøg fra NovoZymes
Den 9. juni 2020 havde fortet besøg af en lille afdeling fra NovoZymes som led i et personalearrangement. Der deltog i alt 9 medarbejdere fra NovoZymes, der efter ”PowerPoint foredraget og
rundvisningen i fortet skulle videre på cykel ud i Dyrehaven og sætte drager op.
Optagelse af kortfilmen ”HAN”
Fra den 26. juni – 29. juni 2020 var fortet igen udlånt til optagelse af en kortfilm. Selve filmoptagelserne forgik i week-enden d. 27.-28. juni. Det var et kortfilm-projekt med Maximilian Mayrshofer
som producer (han var også producer på kortfilmen ”Knud Rising”. Fortet danner i kortfilmen
ramme for et fremtidsunivers, hvor vores karakter skjuler sig ”under jorden”.
Privat rundvisning på fortet
Fortet var den 26. juni 2020 om eftermiddagen udlånt til et af foreningens medlemmer, der selv
sørgede for rundvisning mv. i fortet for nogle kolleger.
Andre småprojekter med relevans for fortet
Via hjælp fra Lyngby-Taarbæk kommune blev informationstavlerne ved de to indgange til fortet fra
Fortunfortvej og Dyrehavegaardsvej i 2018 fornyet så de både har en dansk og engelsk tekst. I
2020 blev informationstavlerne påført en QR-kode, så besøgende på fortet kan skanne QR-koden
på deres smartphones og automatisk åbne foreningens hjemmeside https://fortunfortet.dk/
Informationsfolderen på dansk er blevet genoptrykt i 2019 og er ligeledes en QR-kode til
foreningens hjemmeside https://fortunfortet.dk/
Lyngby-Taarbæk kommune har sørget for genoptryk af den danske udgave, som nu kan hentes i
brochurekasserne på fortet. Vi sender en stor tak til kommunen.
Samarbejdet med Lyngby-Taarbæk kommune
Status for fondsansøgninger
Vi har siden generalforsamlingen i 2019 sendt ansøgninger til Beckett-Fonden, Hempel Fonden,
Novo Nordisk Fonden, Realdania Fonden og A.P. Møller Fonden, men desværre uden det ønskede
resultat.
I 2017 modtog vi et støttetilsagn på 3 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansen Fond til projektet,
der gælder i tre år. Projektet skal som udgangspunkt fuldfinansieres inden det påbegyndes, men
hvis dette ikke kan lykkes, kan der indsendes en fornyet ansøgning med et reduceret projekt til
godkendelse hos fonden.
I foråret 2020 har ”Fortunfortets Venner” derfor sammen med kommunen sendt et brev til Aage
og Johanne Louis-Hansen Fond med tre forskellige scenarier for gennemførelse af et reduceret
renoveringsprojekt for fortet. Kommunen har pt. ikke hørt fra fonden, men vi håber at det via
støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansen Fond vil være muligt at gennemføre et af scenarierne.

Nete Munk Nielsen
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