”Fortunfortets Venner”

Referat af 17. bestyrelsesmøde ”Fortunfortets Venner” onsdag d. 15. juni
2011.
Tilstede; Ole Bruun Nielsen (OBN), Vibeke Jerris (VJ), Nete Munk Nielsen (NMN), Steen
Wenske Pedersen (SWP), Grethe Steenstrup Nielsen (GSN), Hans Jørgen Berggren (HJB) og
Peter Bo Bohsen (PBB).
NMN startede med at byde velkommen og en særlig velkomst til de nye bestyrelsesmedlemmer HJB og PBB.
1.

Godkendelse af ref. 16 bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsorden.
Referat og dagsorden godkendes.

2.

Konstituering af bestyrelsen
NMN fortsætter som formand, OBN som kasserer og SWP som webmaster. Øvrige
bestyrelsens medlemmer er JR, HJB og PBB.

3.

Evaluering af generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne var enige om at konceptet med et indledende foredrag og
dernæst generalforsamling fungerede fint. HJB foreslog dog at der var et fastlagt
program således at deltagere i generalforsamlingen ved præcis hvor længe foredraget
varer og hvornår selve generalforsamlingen starter. Alle bestyrelsen medlemmer skal
tænke over/finde en egnet foredragsholder til næste generalforsamling som atter vil
ligge i midten af maj. Foredraget skal være af ca. en times varighed 19.30-20.30 og
selve generalforsamlingen skal starte kl. 20.30.

4.

Befæstningsdagen.
• Aktivitetsdag. Der blev enighed om at afholde en aktivitetsdag søndagen før
befæstningsdagen kl. 13-16. Kaffe og kage serveres. NMN sørger for indbydelse
i forbindelse med a referatet af generalforsamlingen udsendes.
• Trompetfanfare. NMN kontakter Henrik Nielsen som i 2010 spillede trompet i ved
flaghejsning og åbning af Befæstningsdagen på Fortunfortet. Vi vil selvfølgelig
meget gerne have at han møder op igen.
• Amtsfolder. NMN + OBN vil ansøge Lyngby Storcenter om økonomisk støtte til
genoptrykning af den populære amtsfolder.
• Hoppeborg og løb. PBB vil står for Hoppeborgen samt et løb/leg for børn i fortet.
Borgen vil blive placeret i den modsatte ende i forhold til Befæstningsdagen
2010.
• Bål og snobrød. Det vides endnu ikke om spejderne fra Fortunen Gruppen vil
møde op og sørge for bål og snobrød. NMN kontakter Anders Berthelsen,
medlem af spejdergruppen. Hvis de ikke møder op kan PBB muligvis sørge for
bål + snobrød.
• Kaffe. GSN og VR vil atter i år være ansvarlige for kaffe, the og kage salg
• Film. Det blev diskuteret om vi atter i år skulle vise filmen: Københavns nyere
Befæstning. Et alternativ er at vise det diasshow der vises på Projekt
Vestvolden. NMN kontakter Niels Eriksen fra projekt Vestvolden vedr. mulig lån
af diasshowet.
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Artikel til ”Det Grønne Område”. PBB foreslog at vi for at tiltrække opmærksom
om Befæstningsdagen kunne skrive en artikel til det Grønne område hvor vi
angreb Befæstningsdagen fra en lidt anden vinkel end tidligere. F.eks. kunne
man beskrive anekdoter fra Fortunfortet, såsom hvad fortet har været brugt til
efter nedlæggelsen i 1920 eller den triste hændelse i forbindelse med Befrielsen
i 1945, hvor flere mænd
desværre omkom på fortet, da de ville hente fyrværkeri. SWP ville gerne skrive
et udkast til en sådan historie, NMN hjælper gerne med at gå i avisarkiverne.
Rundvisninger. NMN og SWP skal inden næste bestyrelsesmøde få afklaret og
planlagt hvorledes de 3 rundvisninger på Befæstningsdagen skal arrangeres,
hvor langt tid det skal tage og hvilke rum der på Fortunfortet vil være særlig
anvendelige i forbindelse med omvisningerne, således at PBB kan vælge andre
rum til brug i løbet/legen på fortet.
Fortfilmen. GSN har i forbindelse med sit arbejde på Brede Torv, Folkekirkens
Genbrugs mødt en person der skulle have været involveret i optagelse af en film
på Fortunfortet. GSN vil kontakte vedkommende og høre om vi evt. kunne låne
filmen….den skal ikke nødvendigvis vises på Befæstningsdagen.
Annoncering af Befæstningsdagen i lokalområdet. M.h.p annoncering af
Befæstningsdagen vil NMN og OBN producere små postere, der skal sættes op i
lokalområdet. OBN vil desuden kontakte diverse skoleledere for at gøre dem
opmærksomme på Befæstningsdagen. PBB, hvis kone er grafiker, vil producere
en poster der særligt henvender sig til børn.
Mobile plancheudstilling. NMN og OBN kontakter Lyngby Storcenter for at høre
om der er interesse for at vi opstiller plancheudstillingen i ugen op til
Befæstningsdagen.
Nye medlemmer. Der skal ved Befæstningsdagen foreligge en seddel hvor på
nye medlemmer kan tilmelde sig ”Fortunfortets Venner”.

5.

Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde.
Onsdag d. 31. august kl. 19.30, Dyrehavegårdsvej 56.

6.

Evt.
•

Sponsorplade. Tømrer J. Spange, som er erhvervsmedlem af ”Fortunfortets
Venner” vil gerne
bidrage med udførelsen af en Sponsortavle. Bestyrelsesmedlemmerne blev enige
om at en sådan tavle skal stå udenfor Fortet, skal kunne opdateres d.v.s.
påføres nye sponsornavne. Sponsorer er dog ikke erhvervsmedlemmer, men
virksomheder /fonde der bidrager med større beløb. SWP vil snakke med
J.Spange for at høre hvordan han vil lave en sådan sponsortavle.

•

Indbydelse af suppleant til bestyrelsesmøder. Der var enighed om at
suppleanten Dorte Sjølin skal indbydes til bestyrelsesmøderne fremover

•

Skraldespand og jord. ”Fortunfortets Venner” fik i 2010 opsat en bænk og
tilhørende 20 L skraldespand. I forbindelse med dette, kontaktede ”Fortunfortes
Venner” spejderne ”Fortunen gruppe”, som har en skraldespand stående ved
deres spejderhytten ved siden af Fortunfortet (Fortunfortets gamle vagthytte) og
fik tilladelse til at benytte deres skraldespand som står placeret op til
Fortunfortvej. Renovationsarbejderne havde indtil da ikke tømt skraldespanden
på trods af der blev betalt for tømningen, formentlig fordi de ikke har været
opmærksomme på det eller fordi lågen indtil skraldespanden har været låst.
Lågen er nu ikke længere låst. GSN, OBN og NMN har sørget for ugentlig at
tømme 20 L skraldespanden over i den store skraldespand ved spejderhytten
som nu tømmes ugentligt. Der har fungeret fint, men nu er problemet at
omkring boende er begyndt at putte masser af affald i spejderskraldespanden
som derfor er overfyldt. Derudover har vi desværre observeret at der deponeres
jord på Fortunforet. OBN foreslog derfor at han på vegne af kommune skrev et
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brev ud til de omkring boende og på en meget pæn måde gjorde dem
opmærksomme på problematikken.
•

Statusrapporten. OBN har endelig fået besked fra Rambøll vedr.
Statusrapporten. Rambøll vil indenfor de næste par dage sende statusrapporten
for Fortunfortet og Lyngbyfortet. Rapporterne er siden processen startede for 2
år siden blevet revideret 4 gange og bestyrelsesmedlemmerne blev enige om at
vi desværre må acceptere den kommende rapport for at vi kan komme videre.
OBN vil dernæst undersøge om statusrapporterne skal forelægges politikerne
m.h.p. at give venneforeningerne ”Fortunfortets Venner” og ”Fæstningskanalens
Venner”, som har Lyngbyfortet som interesseområde, grønt lys til at søge penge
til istandssættelse/vedligeholdelse af forterne. Statusrapporten skal bruges som
bilag i disse ansøgninger. Det ville selvfølgelige være ønskværdigt hvis LyngbyTårbæk kommune kunne give tilsagn om en minimal støtte.

•

Tur langs Dyrehavestillingen. HJB foreslog at vi inviterede ”Fortunfortets Venner”
til deltagelse i turen langs Dyrehavestilllingen, som afholdes i november af
Gardehøjfortets Venner. NMN vil undersøge detaljerne vedr. denne tur og
annoncerer turen i forbindelse med indbydelse til Befæstningsdagen 2011.

•

Flagstangen revner. Flagstangen har fået en længere revne. Vi holder øje med
revnen. Flagstangen kan evt. males og i værste tilfælde kan der indkøbes en ny.

•

Bogstaver. PBB har en god kammerat der er ansat på Svanevejs Erhvervsskole
og pågældende ville sikkert gerne fremstille bogstavener. OBN kopierer de
tegninger vi på nuværende tidspunkt har af bogstaverne fra Lyngbyfortet,
sender dem til PBB som dernæst kontakter kammeraten m.h.p at finde ud af om
det er muligt at fremstille bogstaverne og hvor meget dette skal koste. Det skal
blot være en midlertidig løsning og kræver derfor næppe godkendelse fra
Kulturarvsstyrelsen.
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