”Fortunfortes Venner”

REFERAT AF FØRSTE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

”FORTUNFORTETS VENNER”
D.

14 MAJ 2008

Nete Munk Nielsen (NMN) bød velkommen. Fremmødet var meget flot!! 16 ud af foreningens 24 medlemmer var mødt op.
Ad punkt 1: Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Grethe Steenstrup Nielsen (GSN) som dirigent og Nete Munk Nielsen (NMN) som referent. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.
GSN takkede for valget og konstaterede at generalforsamling blev indkaldt med ca. 5
ugers varsel og så således var varslet korrekt ifølge vedtægterne.
Ad punkt 2: Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Foreningen har kun eksisteret i et år, men på trods af foreningens unge alder er der sket en
hel del siden ”Fortunfortet Venners” blev stiftet. Jeg vil starte med at fortælle lidt om de aktiviteter foreningen har været involveret i det sidste år, tale ganske kort om større projekter og
følgende beslutninger der har haft betydning for Fortunfortet. Dels har Kulturarvstyrelsen afgjort om der må sættes trapper op således at adgang til Forttoppen af Fortunfortet bliver muligt og dels har partnerskabet realdania, kulturarvstyrelsen og skov og naturstyrelsen som tidligere har afsat 175 mio. kr. til revitalisering af Københavns Nyere Befæstning afgjort om Fortunfortet skal have del i disse penge. Til sídst vil jeg omtale h.h.v. kommunes og bestyrelsens
fremtidige planer for Fortunfortets.
•

Befæstningsdagen. Befæstningsdagen er blevet en rigtig dejlig og hyggelig tradition. Fortet
var åbent den sidste søndag i september 2008 fra kl. 10 til 16. Carl Kjeldsen holdt foredrag
kl. 11, 13 og 15 og der var trods det dårlige vejr rigtig mange der kom forbi Fortunfortet,
som den dag så rigtigt lyst, pænt og tørt ud, bl.a. fordi kommune havde fejet overalt i fortet, der var sat ekstra spots op og det nye tag havde formindsket gennem-trængningen af
vand. Efter Carls foredrag var der rundvisning i og omkring fortet. Rundvisningen blev enten foretaget af Steen Wenske Pedersen eller mig. Der var stor interesse omkring planche
udstillingen og trods noget besværlige adgangsforhold gik alle med op på forttoppen for at
se resterne af observationstårne og kanontårne. Dagens højdepunkt havde Mogens Larsen
sørget for. En svoger til Mogens Larsen er kanoner og kom til befæstningsdagen med denne pragtfulde lille kanon. Hvad den ikke havde i størrelse havde den til gengæld i lyd. En
stor succes ikke mindst blandt børnene. Spejderne fra Fortunengruppen var mødt op, arrangerede bål og bagte snobrød. Derudover solgte bestyrelsen for meget rimelig penge
kaffe, the, cacao, vand, kager m.m.
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•

Plancheudstilling. Udover befæstningsdagen har bestyrelsen været involveret i fremstillingen af både en permanent planche udstillling som findes på Fortun og Lyngbyfortet og en
mobil planche udstilling, der er en kopi af den permanente men fremstillet i et materiale
der gør den flytbar. For ca. 20 år siden fremstillede orlogskaptain Peter Thorning Kristensen i samarbejde med andre befæstningsinteresserede en plancheudstilling bestående af
16 plancher omhandlende Københavns Nyere Befæstning. Udstillingen har bl.a. været udstillet på Stadsbiblioteket i Lyngby, Friboeshvile, Storcenteret, Fortunfortet og Lyngbyfortet. Den arbejdsgruppe som gennem de sidst 7 år har sørget for afviklingen af befæstningsdagen i Lyngby Taarbæk kommune synes at der manglede en permanent udstilling på
forterne. En udstilling der kunne fortælle de besøgende om Københavns Nyere Befæstning,
d.v.s. ikke kun om det fort eller batteri de nu befandt sig i men også om resten af befæstningsanlægget. Den orginale planche udstilling kunne imidlertid ikke tåle at hænge fast på
forterne p.g.a. fugt. Arbejdsgruppen ansøgte derfor diverse fonde om midler til scanning af
den originale plancheudstilling. De scannede plancher blev dernæst lamineret så de kunne
tåle fugten i forterne. Udstillinger blev hængt op på begge forter i 2006. I 2007 var bestyrelsen for Fortunfortets Venner involveret i udfærdigelsen af supplerende tekstplancher,
som i detaljer forklarede de billede der findes på plancherne. Den mobile udstilling blev i
2007 vist i Storcenteret op til befæstningsdagen. Udover udarbejdelse af tekst og billedeplancher har bestyrelsen også sørget for fremstilling af en planche der viser Fortunfortets
mandskabsplan. Denne plan er baseret på originale tegninger fra Rigsarkivet. Planen hænger lige indenfor hovedporten på Fortunfortet

•

Ren søndag. D. 13 april 2008 arrangerede Lyngby-Taarbæk kommune (LTK) i samarbejde
med Danmarks Naturfredningssforening samt Skov og Naturstyrelsen; Ren Søndag. D.v.s.
de opfordrede borger til at rydde op i deres nærmiljø, så selvfølgelig skulle der ryddes op
på Fortunfortet. Vi samlede tre sække affald bl.a. en del flasker og glasskår….der var åbenbart nogen som havde haft fest på fortet og så samlede vi også en del brokker sammen.
LTK hentede affaldet. Den var en hyggelig dag, vejret var godt og vi afsluttede oprydningen med en fort øl.

•

Hjemmesiden. Steen Wenske Pedersen, ”Fortunfortets Venners” Webmaster har arbejdet
hårdt på at etablere en rigtig god hjemmeside; www.Fortunfortet.dk. Jeg synes virkelig I
skal bruge lidt tid på denne hjemmeside, som er meget nem at finde rundt i. I skal bare
klikke jer frem efter overskriften. Hjemmesiden giver et rigtigt godt indblik i Fortunfortets
historie, desuden ligger der referater fra bestyrelsesmøderne, gode links m.m.

•

Vedtægtsændring. I det forgangne år har bestyrelsen desuden arbejdet på at udfærdige en
paragraf vedr. bestyrelsens og foreningens økonomiske ansvar. Det blev jo besluttet ved
den stiftende generalforsamling at en sådan paragraf skulle udfærdiges. Ole Bruun Nielsen
vil under punktet indkomne forslag gå nærmere ind på bestyrelsens forslag som dernæst
vil gå til afstemning.

•

Kulturarvstyrelsens afgørelsen vedr. opsætning af trapper. Tidligere har der været adgang
til forttoppen af Fortunfortet via rampen. Denne jordrampe blev fjernet i 2006. For at besøgende skal få den optimale oplevelse af fortet ansøgte LTK i foråret 2007 Kulturarvstyrlens om tilladelse til at opføre to trapper fra strubegraven til forttoppen samt en afskærmningsgelænder langs forttaget. I juli 2007 sagde Kulturarvstyrelsens nej til opførelsen af
trapperne men gav tilladelse til opførelse af et afskærmingsgelænder. I henhold til Naturbeskyttelses loven må man imidlertid ikke nedlægge adgangstier til fortidsminder seværdigheder m.m. hvorfor Danmarks Naturfredningsforeningen klager til Naturklagenævnet
som efterfølgende dog har stadfæstet Kulturarvstyrelsens afgørelse. LTK arbejdes dog på
nuværende tidspunkt på at lave en trappe-sti i fortes sydvestlige side, hvor der på nuværende tidspunkt er en trampesti.

•

Revitalisering af Københavns Befæstning. Partnerskabet; Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen afsatte i efteråret 2006, 175 mio. kr. til revitalisering af København Befæstning. Partnerskabet ville dække 50% af projektomkostningerne evt. højere.
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Projekterne skulle udvikles i samarbejde med kommuner og andre interessenter. Kommuner med flere skulle bidrage med yderligere investeringer så den samlede Investering blev
på 225 mio. kr. Vision var Københavns Befæstning skal fremstå som en sammenhængende
attraktion i verdensklasse. Den skal give borgere og besøgende unikke oplevelser af kulturarv, landskab og friluftsliv både til lands og til vands. Partnerskabet beder kommuner,
venneforeninger m.m. om at fremkomme med projekt ideer. Partnerskabet fremlægger i
foråret 2007 en bruttoliste over de mere end 100 indkomne projektideer, som bl.a. indeholder tre projekter med direkte relation til LTK samt et samarbejdsprojekt ml. LTK, Gentofte og Gladsaxe kommune. Projekterne er følgende: Retablering af Fæstningskanalen,
Dyrehavstillingen (hvor under en grundsikring af Fortunfortet indgår), befæstningens Magueriterute og formidlingscenter på Garderhøjfortet (se
http://www.befaestningen.dk/befaestningen.asp). Partnerskabet og Jægersborg skovdistrikt kunne imidlertid ikke opnå enighed om skiltning, frilægning af visse karboniere og
mandskabsrum samt om renovering af skanser bl.a præstesletteskansen. Derfor bliver Dyrehavestillingsprojektet desværre ikke til noget. Det skal her tilføjes at projektet omhandlende Fortunfortet var en videreførelsen af grundsikringen af fortet og at denne del skulle
finansieres 100% af LTK. Denne grundsikring vil under alle omstændigheder finde sted indenfor de næste par år. Projektet vedr. fæstningskanalen kostede i alt 25 mio. deraf ville
partnerskabet donere 7 mio kr. og LTK kommune skulle give de resterende 19 mio kr.,
hvilket de slet ikke har mulighed for. Det arbejdes dog på gennemførelsen af et reduceret
projekt.
•

Tilstandsrapport over Fortunfortet. Der blev i 1989 uarbejdet en tilstandsrapport af Rambøll
og Hannemann. Det er nu på tide at der udarbejdes en opfølgning på denne. Hvor langt er
vi nået? Og hvad mangler vi at få udført i den videre grundsikring af fortet. LTK vil udarbejde en tilstandsrapport, som inkludere en vedligeholdelsesplan for Fortunfortet. Tilstandsrapporten skal indholde en forslag til en etapevis nænsom renovering af fortet beskrevet i prissat afgrænsede portioner således at det bliver nemmere at ansøge fonde, idet
afgrænsede, overskuelige og gennemførlige projekter herved kan præsenteres i ansøgninger. Bestyrelsen vil blive kontaktet i forbindelse med udarbejdelse af denne rapport.

•

Bestyrelsens forslag til projekter på Fortunfortet. Bestyrelsens har på nuværende tidspunkt
følgende forslag til projekter på Fortunfortet:
o Færdiggjort grundsikring (LTKs ansvar)
Retablering af tagrender og murkrone
Renovering af støttemur
Evt. reetablering af ventilation,
o Opsætning af bogstaver
o Renovering af skodder
o Åbning af skydeskår
o Nænsom forbedring af facaden
o Opsætning af flagstang
o Reetablering af oprindelige tjørnebeplantning, forttoppen
o Opsætning af kanonattrap
o Indretning af mandskabsrum
o Kalke det indvendige af fortet
o Indkøb af stole, boder, AV-udstyr, ”legeting” til børnene (befæstningsdagen)

Formanden beretning gav anledning til flere kommentarer: Carl Kjeldsen var meget
ked af at Fortunfortet ikke fik tildelt penge i forbindelse med revitaliseringsprojekterne
og ytrede bekymring om fortets tilstand og om hvor længe fortet kunne bestå. Søren
Gundorph forsikrede at fortet nok skulle holde, det ville ikke skvatte fra hinanden. De
revner der er i fortet har en naturlig årsag, er ufarlige og har formentligt været der
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siden fortet blev opført. Ole Bruun Nielsen forsikrede at den videre grundsikring som
skulle ske ifølge partnerskabet renoveringsplan af Fortunfortet nok skulle finde sted.
Det var kommunens ansvar. GSN anførte at hun kendte en betonekspert ved navn
Andersen der evt. kunne kontaktes. Blandt deltagerne var der desuden et stort ønske
om at opsætte bogstaverne FORTUNFORTET. Formandens beretning blev godkendt.
Ad punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab.
Mogens Larsen (ML) gennemgik regnskabet. ”Fortunfortets Venner” har på nuværende
tidspunkt 24 medlemmer. Af indtægter har der været 2400 kr. svarende til kontingentet for de 24 medlemmer. Af udgifter 440 kr. til girokort og bankgebyrer. Foreningen
har således et overskud på 1960 kr. Regnskabet var opgjort per dags dato. Ifølge
vedtægterne skal regnskabet være opgjort per kalenderår. Regnskabet skal derfor
laves om og dernæst godkendes af revisoren.
Det blev desuden foreslået at ML undersøgte om det ikke er muligt at reducere udgifterne til gebyrer.
Ad punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet forblev uændret. Efter en kort diskussion vedr.
evt. højere kontingent, besluttede generalforsamlingen dog at kontingentet forblev på
100 kr. Der blev spurgt om man ikke på hjemmeside kunne beskrive hvorledes indbetaling via netbank kunne foregå. Denne oplysning findes allerede på hjemmesiden
som ved samme lejlighed blev præsenteres og gennemgået.
Ad punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ifølge vedtægterne skal der ved første ordinære generalforsamling fratræde 1-3 bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning, hvilket resulterede i at NMN står på valg. NMN
blev genvalgt af generalforsamlingen.
Ad punkt 6: Valg af suppleant
Preben Saxild blev genvalgt.
Ad punkt 7: Valg af revisor
Carl Kjeldsen blev genvalgt.
Ad punkt 8: Indkomne forslag
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Bestyrelsen fremlagde et forslag til vedtægtsændring i henhold til § 13 i vedtægterne
som har ordlyden:
§13:

Bestyrelsen vil indenfor det næste år arbejde på at udfærdige regler/vedtægter vedr. kontrol afindkomne penge således at hverken bestyrelsen eller foreningens medlemmer kan stå økonomisk ansvarlig.

Bestyrelsens forslag blev diskuteret, omskrevet og godkendt af generalforsamling i
nedenstående form:
”Fortunfortets Venner” hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.
Hverken bestyrelsen eller andre medlemmer af ”Fortunfortets Venner”
hæfter personligt for foreningens forpligtelser. Alle juridisk og økonomisk
bindende aftaler, som bestyrelsen indgår, skal forinden godkendes af formanden, kassereren samt yderligere et bestyrelsesmedlem.
Denne paragraf vil fremover forekomme som §7 i de nye vedtægterne. Efterfølgende
paragrafer nummereres derefter.
Ad punkt 9: Evt.
•

NMN annoncerede en tur til Bagsværdfortet d. 21 maj kl. 19-21. Alle er velkomne. Turen er arrangeret af Fæstningskanalens Venner og John Damm Sørensen (medlem af bestyrelsens for Fæstningskanalens venner) vil fortælle om
og vise rundt på fortet.

•

Steen Wenske Pedersen foreslog at Fortunfortets Venner hvervede flere medlemmer

•

Søren Gundorph ville meget gerne indmelde hans firma Geo Kompagniet i Fortunfortets Venner og foreslog et firmakontingent på 500 kr. samt tilbød firmaets hjælp i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten, hvilket skabte
synlig glæde blandt generalforsamlingens deltager. Foreslog desuden at vi engagerede andre firmaer f.eks. Fog og Rambøll. Firmamedlemskaber/sponsorater kunne fremgå af hjemmesiden.

•

NMN spurgte om generalforsamlingen var interesseret i at foreningen arrangerede udflugter. Generalforsamlingen synes dette var en god ide og Gladsaxefortet blev foreslået som udflugtemål.

•

Carl Kjeldsen forslog at vi i Det Grønne område efterlyste effekter der havde
noget med Fortunfortet at gøre samt at der inden Befæstningsdagen blev skrevet og publiceret en længere artikel vedr. fortet.
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Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 22.
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