
 
”Fortunfortets Venner” 

 

 
Referat af 15. bestyrelsesmøde  ”Fortunfortets Venner”  onsdag d. 12. januar 

2011. 
 

Tilstede; Ole Bruun Nielsen (OBN), Vibeke Jerris (VR) og Nete Munk Nielsen (NMN), Steen 

Wenske Pedersen (SWP), Grethe Steenstrup Nielsen (GSN). 

 

 

1. Godkendelse af ref. 14 bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsorden. 

Referat godkendes. NMN foreslår to ekstra punkter på dagsordenen; udflugt til 

Lyngbyfortet og bogstaver på forterne. 

 

2. Regnskab 

Foreningen har på nuværende tidspunkt 42 medlemmer og i alt 13.133,96 kr. stående 

på kontoen. Der har i året 2010 været udgifter på 1.451,00 kr. hvilket har været 

anvendt på indkøb af havestole, borde og pavilloner, bankgebyr og betaling for 

deltagelsen i turen til Holmen. Regningen for den nye bænk er endnu ikke modtaget, 

hvorfor vi regner med at denne bliver sponsoreret af Lyngby-Taarbæk kommune. Under 

punktet regnskab nævnte OBN at vi mangler betaling fra tømrermester Jørgen Spange. 

SWP kontakter ham. Vi har desværre ikke tidligere haft Johan Denckerts rigtige 

adresse, denne har vi nu, men vil først opkræve ham for 2011. Et medlem har ønsket 

udmeldelse. 

 

3. Diskussion af Statusrapporten.  

Der var ved sidste bestyrelsesmøde enighed om at sidste version fra oktober 2010 

stadig ikke er god nok. NMN og OBN har rettet den igennem, omskrevet den historiske 

indledning, forsøgt at gøre den mere struktureret og luge ud i gentagelserne. SWP 

læser den igennem snarest, hvorefter den reviderede rapport sendes til Jens Brandt i 

håb om at han vil accepterer ændringerne og at han som ingeniør fra Rambøll kan stå 

inde for den ingeniørmæssige del af statusrapporten d.v.s. registrering og forslag til 

afhjælpning og forbedring af fortets nuværende tilstand. 

 

4. Befæstningsdagen 2011 

SWP og Kristoffer har fremstillet en flot model af Fortunfortet samt to små kanoner. 

STOR JUBEL. Vi skal til befæstningsdagen 2011 have lavet en stor sandkasse hvor 

kanonerne samt modelsoldater kan fungere som en legeplads for børn og andre 

barnlige sjæle. 

 

5. Fastlæggelse af dato for næste møde. 

Mandag d. 4. april kl. 19.30, Dyrehavegårdsvej 56. 

 

6. Fastlæggelse af dato for Generalforsamling. 

Det blev besluttet at Generalforsamlingen skal finde sted d. 11. maj kl. 19.30 på 

Dyrehavegårdsvej 56. 

SWP foreslog at vi fik lavet en ny paragraf i vedtægterne der omhandler hvad  

sponsorernes penge går til og hvordan vi ”takker” dem. Ved næste bestyrelsesmøde 

skal vi alle have gennemtænkt et forslag til formulering af denne paragraf, således at vi 

i forbindelse med indkaldelse til Generalforsamlingen kan annoncere 

vedtægtsændringen.  



På Generalforsamlingen skal der desuden være et punkt det omhandler forslag til 

indkøb af ting/materiale for foreningens penge.  

Steen vil på Generalforsamlingen holde en prøve på det powerpoint show, som skal 

anvendes på Befæstningsdagen.  

 

 

7. Evt.  

• Tur til Lyngbyfortet d. 17. april.  Vi mødes kl. 14.00 foran Lyngbyfortet. Hans 

Nielsen, formand for Fæstningskanalens Venner viser rundt hvilket vil tage ca. 1 

time. Derefter har folk mulighed for at gå rundt i fortet en times tid. NMN og 

OBN kontakter indehaveren af kaponieren for at spørge om vi kan få adgang til 

denne d. 17. april.  NMN fremstiller invitation til arrangementet som deles rundt 

en måneds tid før og indkøber vingave til Hans Nielsen. 

 

• Bogstaver. Fæstningskanalens Venner har været i kontakt med Nationalmuseet 

og har indhentet tilbud m.h.t. til bestemmelse af typografien. Tilbuddet er dog 

ugennemskueligt og kræver revidering. 

 

• Fondsansøgninger. NMN vil fremstille en liste over fonde som kan ansøges 

m.h.p. på renoveringsarbejder af fortet. I listen skal indgå oplysninger om 

ansøgningsfrister og hvor store beløb der kan ansøges. Derudover skal fondene 

kontaktes for at finde ud af om de vil støtte kommunen eller om ”Fortunfortets 

Venner” skal stå som hovedansøger.  

 

 

 

 

 

 

 


