”Fortunfortes Venner”

REFERAT AF ANDEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

”FORTUNFORTETS VENNER”
DEN 20. MAJ 2009
Nete Munk Nielsen (NMN) bød velkommen. Fremmødet var meget flot!! 13 ud af foreningens 28 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 var indkaldt rettidigt ifølge
vedtægterne.
Ad punkt 2: Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Befæstningsdagen. Befæstningsdagen er en rigtig dejlig og hyggelig tradition. Kommunens
gartnere havde været ude at luge op til Befæstningsdagen, men bestyrelsen besluttede sig for
at diamantgravene skulle have en ordentlig omgang. Fortet var som sædvanligt åbent den sidste søndag i september 2008 fra kl. 10 til 16. Mogens Larsen holdt velkomst-foredraget kl. 11
og kl. 13, og kl. 15 holdt Carl Kjeldsen foredraget. Vejret var med os og vi havde mindst ligeså
mange besøgende som sidste år d.v.s. 250-300. Efter velkomstforedraget var der rundvisning i
og omkring fortet. Rundvisningen blev i to hold foretaget af Steen Wenske Pedersen og Nete
Munk Nielsen. Der var atter stor interesse omkring plancheudstillingen, måske fordi vi havde
lavet en spørgeskemakonkurrence hvor alle svarene kunne findes på plancherne. Dagens højdepunkt havde Mogens Larsen (ML) atter sørget for. En svoger til ML er kanoner. I år havde
han to salutkanoner med til stor jubel for alle børn og barnlige sjæle. Et meget populært indslag i Befæstningsdagen, selv om naboerne nok synes det var noget larmende, men vi havde
advaret dem og selvfølgelig søgt om tilladelse hos politiet. Spejderne fra Fortunen Gruppe var
mødt op, arrangerede bål og bagte snobrød. Derudover solgte bestyrelsen for meget rimelig
penge kaffe, te, kakao, vand, kager m.m. hvilket også var meget populært.
Plancheudstilling. Som jeg fortalte sidste år har bestyrelsen været involveret i fremstillingen af
både en permanent plancheudstilling, som findes på Fortunfortet og Lyngbyfortet og en mobil
plancheudstilling, der svarer til den permanente udstilling, men er fremstillet i et materiale,
der gør den flytbar. For ca. 20 år siden fremstillede orlogskaptajn Peter Thorning Christensen i
samarbejde med andre befæstningsinteresserede en plancheudstilling bestående af 16 plan-
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cher omhandlende Københavns Nyere Befæstning. Arbejdsgruppen, som de sidste 7 år har
sørget for afviklingen af Befæstningsdagen i Lyngby-Taarbæk kommune, så imidlertid gerne at
der var en permanent udstilling på forterne. Arbejdsgruppen ansøgte derfor diverse fonde om
midler til scanning af den originale plancheudstilling. De scannede plancher blev monteret på
aluminiumsplader og dernæst lamineret så de kunne tåle fugten i forterne. Udstillingerne blev
hængt op på begge forter i 2006. I 2007 var bestyrelsen for ”Fortunfortets Venner” involveret i
udfærdigelse af supplerende tekstplancher, som i detaljer forklarer de billeder der findes på
plancherne. I 2008 fik vi udarbejdet de sidste tekstplancher om Søbefæstningen og ikke
mindst en planche der i generelle træk fortæller om Land- og Søbefæstningen. Den mobile
udstilling blev i 2008 vist i Storcenteret op til Befæstningsdagen og på Stadsbiblioteket i forbindelse med et foredrag af Peter Thorning Christensen.
Ren By. D.19. april 2009 arrangerede Lyngby-Taarbæk kommune (LTK) bl.a. i samarbejde
med Danmarks Naturfredningsforening, Ren By. Borgere i Lyngby-Taarbæk kommune blev
opfordret til at rydde op i deres nærmiljø, så selvfølgelig skulle der ryddes op på Fortunfortet.
Fortet så nu pænt ud, men vi fik da samlet et par sække affald med plastik, glasskår og ikke
mindst hundeposer. Der er desværre allerede kommet noget igen.
Revitalisering af Københavns Befæstning. Partnerskabet; Realdania, Skov- og Naturstyrelsen
og Kulturarvsstyrelsen afsatte i efteråret 2006, 175 mio. kr. til revitalisering af København
Befæstning. Kommuner med flere skulle bidrage med yderligere midler så den samlede investering blev på 225 mio. kr. Visionen var at Københavns Befæstning skal fremstå som en
sammenhængende attraktion i verdensklasse. Partnerskabet bad kommuner, venneforeninger
m.m. om at fremkomme med projektideer. I august 2007 fremlagde Partnerskabet de 15 projekter ud af de mere end 100 indkomne forslag, de ville prioritere. To projekter var interessante for LTK. Dyrehavestillingen, som Fortunfortet var en del af og reetablering af Fæstningskanalen. Partnerskabet og Jægersborg skovdistrikt kunne imidlertid ikke opnå enighed om skiltning, frilægning af visse karponierer 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 alene 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. som LTK hovedsageligt skulle finansiere, hvilket de slet ikke havde mulighed
for. Her i 2009 har det imidlertid vist sig at mange af revitaliseringsprojekterne formentlig
droppes da ingen af kommuner på nuværende tidspunkt er i stand til at yde støtte. D.v.s. at
kun de projekter som er fuldstændigt finansieret af partnerskabet er sikret gennemførelse.
Fremtidige projekter. Der blev i 1989 uarbejdet en tilstandsrapport af Rambøll. 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. Rapporten skal indeholde forslag til en etapevis nænsom renovering af fortet beskrevet i afgrænsede, overskuelige og gennemførlige (del)projekter. Disse projektbeskrivelser vil forholdsvis nemt kunne anvendes i fondsansøgninger. Udfærdigelsen af denne rapport er på grund et voldsomt arbejdspres i kommunen endnu ikke blevet
igangsat, men vi har fået lovning på at der sker noget i det kommende år. LTK vil desuden
kontakte BOTICA m.h.p. at, få afklaret forholdene omkring taget. LTK vil desuden sørge for at
færdiggøre grundsikringen af fortet (etablering af tagrender, murkrone, støttemur) og sørge
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for opsætning af afskærmnings-gelænder, der tilkendegiver at man på forttoppen ikke må gå
ud på kasemattens tag. Tidligere har der været adgang til forttoppen 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 opsætte to trapper fra strubegraven til
forttoppen. I juli 2007 sagde Kulturarvstyrelsen nej til ansøgningen om at opsætte trapper. I
henhold til Naturbeskyttelsesloven må man imidlertid ikke nedlægge adgangsstier til fortidsminder, seværdigheder m.m. hvorfor Danmarks Naturfredningsforening klagede til Naturklagenævnet som efterfølgende dog har stadfæstet Kulturarvstyrelsens afgørelse. LTK arbejder
på nuværende tidspunkt på en alternativ løsning.
Der er dog en del mindre og mere overskuelige projekter som ”Fortunfortets Venner” selv
kunne deltage mere aktivt i og bl.a. søge fondsstøtte til:
•

Opsætning af bogstaver. Dette projekt udføres i samarbejde med ”Fæstningskanalens Venner”. Bogstaverne var oprindeligt af zink. Nationalmuseet vil gerne
hjælpe med at lave den helt rigtige typografi af bogstaverne, hvilket skal anvendes i forbindelse med støbning af bogstaverne, som formentlig skal ske i Tyskland. LTK vil betale Nationalmuseets typografi-arbejde. Da Bagsværdfortet
mangler alle bogstaverne, vil Gladsaxe kommune gerne være med i Bogstavsprojektet.

•

Renovering af skodder

•

Åbning af skydeskår

•

Nænsom forbedring af facaden

•

Opsætning af flagstang

•

Putte danfugesand mellem stenene i stensætningen, evt. diamantgravene for at
undgå ukrudt

•

Købe nye brochurekasser, da de gamle af trævinkasser som Milton Munk Nielsen
fremstillede ikke kan mere.

Hjemmesiden. Steen Wenske Pedersen, ”Fortunfortets Venners” Webmaster har arbejdet hårdt
på at udvikle hjemmesiden; www.Fortunfortet.dk. SWP fremviste derefter den utrolige flotte
hjemmeside.

Formandens beretning blev godkendt. DER VAR MEGET STOR ROS TIL FORTUNFORTETS HJEMMESIDE SOM STEEN WENSKE PEDERSEN (SWP) HAR ÆREN FOR.
Ad punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab. (vedlagt)
Mogens Larsen (ML) meddelte at ”Fortunfortets Venner” på nuværende tidspunkt har
28 medlemmer. ML gennemgik regnskabet, udgifterne består af gebyrer til banken og
indtægterne svarer til kontingentet fra medlemmerne. Regnskabet blev godkendt. ML
fremførte desuden at de penge foreningen får ind via kontingenter ikke kan bruges til
større renoveringsopgaver af Fortunfortet, men skal bruges på f.eks. Befæstningsdagen, udflugter, brochurekasser.
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Ad punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet for private personer forblev uændret på 100 kr.
og at kontingentet for erhvervsvirksomheder var 500 kr. Forslaget blev godkendt.
Under dette punkt spurgte SWP hvordan man skal forholde sig omkring nævnelse af
sponsorer på hjemmesiden. Det var enighed om at sponsorer skulle fremhæves beskedent på hjemmesiden. Sponsorer skulle også nævnes i foldere, brochurer m.m.,
ikke mindst forbi dette kunne få andre til at sponsorere og skaber et godt indtryk af
foreningen. Det blev fremført at der er forskel på firmamedlemskaber og sponsorer,
idet firmamedlemskaber er et mindre fast beløb, men sponsorater er et større og oftest et engangsbeløb. Indtil videre vil vi dog behandle dem ens på hjemmesiden (vi
har endnu ingen store sponsorer). SWP vil kigge på det.
Der blev spurgt hvem bestyrelsen regnede med ville støtte foreningen og bestyrelsen
svarede at det hovedsagligt var lokale firmaer, der kunne bidrage enten med økonomisk støtte eller evt. direkte hjælp i renoveringen af Fortunfortet. Det vil derfor være
arkitektfirmaer, ingeniørvirksomheder, teknikerbyen, banken etc
Ad punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ifølge vedtægterne skal der to bestyrelsesmedlemmer på valg i år. SWP er på valg og
ønsker genvalg, ML er også på valg og ønsker ikke genvalg. SWP blev genvalgt og
Vibeke Jerris blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
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
Bestyrelsen foreslår at § 8 ændres. I sætningen ”med mindre forslaget skriftligt er
modtaget af bestyrelsens formand senest 15. april” erstattes 15. april med ”en uge før
generalforsamlingen”. Således at $ 8 kommer til at se ud på følgende måde:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Den indkaldes af formanden ved
skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
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6. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Det står enhver på generalforsamlingen mødende frit for at fremsætte forespørgsler til bestyrelsen eller stille forslag, der dog ikke kan blive genstand for afstemning, med mindre forslaget
skriftligt er modtaget af bestyrelsens formand senest en uge før generalforsamlingen.
Meddelelse herom skal da ske i indvarslingen til mødet.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen (revideret vedtægter vedlagt).
Ad punkt 9: Evt.
•

NMN meddelte at Hjemmeværnet meget gerne ville vise ”Fortunfortets Venner”
Gladsaxefortet og foreslog to datoer, søndag d. 23. eller 30. august. Generalforsamlingen besluttede det skulle være den 23. august. NMN vil sørge for at
kontakte Hjemmeværnet og i forbindelse med udsendelse af referat af generalforsamlingen vedlægge meddelelse om turen.

•

Bestyrelsen så meget gerne at foreningen fik flere medlemmer. Generalforsamlingen havde flere ideer.
•

Omtale ”Fortunfortets Venner” ved Grundejerforeningen for Fortunen og nærmeste Omegn’s generalforsamling d. 28. maj.

•

Der kunne på Lyngby-Taarbæks kommunes hjemmeside være omtale af foreningen.

•

Forskellige happenings på fortet, fortets som et samlingssted for området, evt.
opsætning af fodboldsmål så børnene kunne spille fodbold.

•

Uddeling af sedler i lokalområdet som reklamerede for den flotte hjemmeside,
hvilket ikke mindst ville øge børnenes interesse

•

Medlemmer af ”Fortunfortets Venner” reklamerer for foreningen overfor venner
og bekendte m.m.

•

Slutteligt blev der fra generalforsamlingen
•

Udtrykt ønske om, at området brugte fortet noget mere.

•

Foreslået at der arrangeres en årlig oprydningsdag på Fortunfortet.

•

Foreslået at bestyrelsen i forbindelse med indkøb af brochurekasser kontaktede
Skov- og Naturstyrelsen.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 22.
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