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”Fortunfortets Venner” 

 

 
Referat af 19. bestyrelsesmøde  ”Fortunfortets Venner”  mandag d. 28. 

november 2011. 
 

Tilstede; Ole Bruun Nielsen (OBN), Nete Munk Nielsen (NMN), Steen Wenske Pedersen (SWP), 

Grethe Steenstrup Nielsen (GSN), Hans Jørgen Berggren (HJB). 

 

 

 

1. Godkendelse af ref. 18 bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsorden. 

Referat og dagsorden godkendes. 

 

2. Evaluering af Befæstningsdagen. 

• Fortunfortet. 

Befæstningsdagen forløb fint. Vi havde dog hård konkurrence fra VM i 

landevejscykling, hvorfor der i år var færre besøgende end sidste år. Spejderne 

fra Fortunen gruppe havde succes med bål og snobrød og ligeledes var 

Adventistspejdernes hoppeborg og ikke mindst ”mørke” løb i fortet meget 

populært. Vi blev dog enige om at vi næste år bytter om på placeringen af 

Hoppeborgen og bålet.  

Vi havde i år lavet strukturen på omvisningerne lidt om, idet NMN startede i den 

ny-indrettet ”Fortunfort-rum” og SWP startede i plancherummet. Dernæst 

mødtes grupperne foran Fortet og SWP tog deltagere med op på toppen af fortet 

for at berette videre. Vi skal nok have koordineret mødet mellem de to grupper 

lidt bedre.   

 

• Generelt i år. 

Peter Bo Bohnsen (PBB) deltog i Københavns Befæstningsforening 

Evalueringsmøde.  Befæstningsdagen havde generelt forløbet godt og der var 

enighed om at dagen atter skulle afholdes i 2012. 

 

 

3. Bogstaver 

Vi blev enige om at der skal fremstilles nogle midlertidige bogstaver og så kan man evt. 

senere fremstille nogle mere permanente bogstaver. I løbet af vinteren vil SWP med sin 

lille løvsav fremstille træbogstaverne FORTUNFORTET. Ole og Nete sender bogstavs-

kalker til SWP,-kalker af nogle af bogstaverne på Lyngbyfortet 

 

4. Statusrapport 

Statusrapporten er endelig færdig. OBN vil nu finde ud af om tilstandsrapporterne skal 

forelægges i økonomiudvalget….Lyngby-Taarbæk kommune er jo ejer af fortet og 

kommunes accept skal derfor indhentes før vi kan starte med at søge fonde. I denne 

forbindelse opfordres der til at vi alle tænker over hvad formålet med bevarelse og 

”skønsom” istandsættelse af Fortunfortet er. Hvad kan Fortunfortet anvendes til. 

Lokalmuseum? Skoletjeneste? eller 

 

5. Nye medlemmer og regnskab 

• Vi har fået fire nye medlemmer og er nu i alt 47 medlemmer. Der er ca. 18.000 

kr. på ”Fortunsfortets Venners” konto. Det blev diskuteret om disse penge kunne 

anvendes til mindre renoveringsprojekter af Fortunfortet.  
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6. Arrangementer 

• OBN, NMN, GSN og PBB deltog i en tur langs Dyrehavestillingen arrangeret af 

Garderhøjfortets venner. Rigtig god tur, vi fik set dele af Dyrehaven og 

Dyrehavestillingen som vi ikke har set før.  

• Søren P. Pedersen medlem af ”Fæstningskanalens Venner” arrangerer en tur 

langs Dyrehavestillingen i foråret 2012. Denne tur vil dog være væsentlig 

længere (12km) og vil også indeholde en gåtur langs oversvømmelses-

anlæggene fra Ermelunden til Klampenborg Station. 

• Der var enighed om at vi skulle arrangerer en tur til Trekroner i 2012. NMN går 

videre med dette. 

 

7. Fastlæggelse af næste mødedato. 

Tirsdag d. 17. januar kl. 19.30 

 

8. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLÆDELIG JUL OG  

GODT NYTÅR! 
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