
 
”Fortunfortets Venner” 

 

 
Referat af 16. bestyrelsesmøde  ”Fortunfortets Venner”  mandag d.  4. april 

2011. 
 

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

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

 

 

1. Godkendelse af ref. 15 bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsorden. 

Referat og dagsorden godkendes. 

 

2. Regnskab 

Intet nyt siden sidst. Foreningen har på nuværende tidspunkt 42 medlemmer og i alt 

13.133,96 kr. stående på kontoen. Under punktet regnskab nævnte OBN at vi mangler 

betaling fra tømrermester Jørgen Spange. SWP kontakter ham.  

Bestyrelsen vil ved Generalforsamlingen foreslå at kontingentet fastholdes på 100 kr.  

 

3. Diskussion af Statusrapporten.  

NMN og OBN har rettet den igennem, omskrevet den historiske indledning, forsøgt at 

gøre den mere struktureret og luge ud i gentagelserne. Rapporten blev dernæst sendt 

til Jens Brandt, som så sent som tirsdag d. 5. april kommenterede rapporten og fandt 

den væsentligt forbedret.  OBN har nu modtaget rapporten med enkelte kommenter fra 

Jens Brandt. NMN og OBN vil nu læse den igennem, hvorefter en færdig version af 

statusrapporten for Fortunfortet meget gerne skulle foreligge inden General-

forsamlingen!! Der skal nu tages stilling til om rapporten skal forelægges 

økonomiudvalget.  

 

4. Generalforsamling 11 maj  2011 

• GSN er dirigent.  

• Carl Kjeldsen og Preben Saxild er på valg som h.h.v. revisor og suppleant. NMN 

vil spørge begge om de ikke har lyst til at genopstille. 

• SWP og VJ er på valg og ønsker begge genvalg.  

• SWP foreslog ved sidste bestyrelsesmøde at vi skulle formulere en ny paragraf i 

vedtægterne omhandlende brug af sponsorernes penge og hvordan vi ”takker” 

dem. Der var dog ved dette møde enighed om, at det ikke var nødvendigt med 

et sådan punkt i vedtægterne, det kunne sågar juridisk være en ulempe. ..Men 

der vil på hjemmesiden være et punkt der omhandler hvilke sponsorer 

Fortunfortet har. I forbindelse med evt. senere ændringer i vedtægterne skal 

alle paragrafferne gennemgås grundigt således at paragrafferne såvel sprogligt 

som indholdsmæssigt forekommer mere entydige. 

• SWP vil på Generalforsamlingen holde et oplæg på ca. 45 min. med titlen 

”Københavns nyere Befæstning. Kampen om parlamentarismen, -fra enevæld til 

demokrati”.   

• På Generalforsamlingen, skal der desuden være et punkt det omhandler forslag 

til indkøb af ting/materiale for foreningens penge samt ideer til arrangementer 

på Befæstningsdagen. Man kunne i denne forbindelse spørge de forhåbentlig 

mange deltagere i Generalforsamlingen om hvad de synes om Befæstnings-

dagen, som den afholdes i dag.….-en evaluering. 

• NMN og OBN uddeler indbydelser til generalforsamlingen indenfor de næste 14 

dage. I indbydelse skal der på alle mulige og umulige måder opfordres til at flere 



melder sig ind i bestyrelsen. I forbindelse med uddeling af disse invitationer vil 

OBN og NMN uddele nye medlemsrekrutteringsbreve i lokal området.  

 

5. Arrangementer.  

• Tur til Lyngbyfortet d. 17. april.  Invitationer er uddelt. Vi mødes kl. 14.00 foran 

Lyngbyfortet. Hans Nielsen, formand for ”Fæstningskanalens Venner” viser rundt 

hvilket vil tage ca. 1 time. Vi vil også få mulighed for at se kaponieren. NMN 

indkøber vingave til Hans Nielsen. 

• Tur til Kastellet søndag d. 15. maj, 14.00 – 15.30, arrangeret af 

Fæstningkanalens Venner. ”Fortunfortets Venner” er meget velkomne. Henrik 

Nielsen, bestyrelsesmedlem i ”Fæstningskanalens Venner” vil fortælle om 

Kastellets historie, vise rundt i krudttårnet/fængselet, Våningen, Struenses celle 

og kirken. Turen er gratis og tilmelding ikke nødvendig. NMN inviterer i 

forbindelse med indbydelsen til Generalforsamlingen ”Fortunfortets Venner” til at 

deltage i dette arrangement.  

 

 

6. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde. 

Dato for det 17. møde bestemmes når vi ved yderligere omkring statusrapporten.  

 

 

7. Evt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


