”Fortunfortets Venner”

Referat af 20. bestyrelsesmøde ”Fortunfortets Venner” mandag d. 12. marts
2012.
Tilstede; Ole Bruun Nielsen (OBN), Nete Munk Nielsen (NMN), Steen Wenske Pedersen (SWP),
Grethe Steenstrup Nielsen (GSN), Peter Bo Bohnsen (PBB),Hans Jørgen Berggren (HJB).

1.

Godkendelse af referat fra 19. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden. Referat og dagsorden godkendes.

2.

Bogstaver.
NMN og OBN har i januar via brev kontaktet Kulturarvsstyrelsen for at indhente
oplysninger om hvor strikse de er med hensyn til at godkende opsættelsen af bogstaver
på Fortunfortet og Lyngbyfortet. Er det i orden hvis typografen svarer til den NMN og
OBN har fundet gengivet på en kalke af facaden af Lyngbyfortet ca. 1893, eller skal
man tage udgangspunkt i de specifikke bogstaver der stadig hænger på Lyngbyfortet,
som jo ikke helt svarer til typografen på den ovennævnte kalke. Vi har desværre endnu
ikke hørt fra Kulturarvsstyrelsen og vi vil derfor rykke.
SWP vil gerne forsøge at fremstille bogstaverne i træ men mangler en 1:1 skabelon.
Det besluttes at NMN og OBN sender filen med kalken fra Rigsarkivet til PBB som vil
printe den ud i A3 størrelse helt ude til kanten, hvilket vil svarer til den rigtige størrelse.

3.

Generalforsamling.
• Fastlæggelse af dato.
Det besluttes at generalforsamlingen skal finde sted d. 22. maj. Kl. 19.30 på
Dyrehavegårdsvej 56.
• Foredragsholder.
Ideer til foredragsholder diskuteres. SWP kender en artillerigeneral og HJB kan
evt. også skaffe en foredragsholder. NMN skal til generalforsamling i
Fæstningskanalens Venner onsdag d. 14. marts hvor Charlotte Nordenhof
Wernersen (CNW) nuværende projektleder på Realdanias Revitaliseringsprojekt
af Københavns nyere Befæstning skal fortælle om status på Revitaliseringsprojekterne, hvis foredraget er interessent og relevant for Fortunfortets Venner
vil NMN spørge om CNW X har lyst til at gentage foredraget den 22. maj. gerne
suppleret med oplysninger om hvordan Fortunfortets Venner kan skaffe penge til
Fortet. Hvis foredraget er mindre interessant vil SWP og HJB går videre med
deres kandidater og melde tilbage senest d. 15. april vedr. dette er muligt.
• Kontingentet
Foreslåes uændret.
• Valg
SWP og NMN er på valg, ønsker genvalg
• Udsendelse af breve
NMN og OBN sørger for udsendelse af indbydelser senest tre uger før
generalforsamlingen. I denne forbindelse bedes folk om at svare per mail om de
fremover kan kontaktes pr email om arrangementer og udsendelse af referat fra
generalforsamlingen. Medlemmer der ikke har en email kontaktes selvfølgelig
per post og ligeledes vil indkaldelsen til generalforsamlingen altid ske per post.
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4.

Ansøgning
NMN og OBN havde lavet et udkast til en ansøgning. Der var enighed om ansøgningen
skal være endnu mere fokuseret. D.v.s. allerede på første side skal det stå specifik
hvad vi søger om og der skal være et billede af fortet i alt dets elendighed. NMN
fremskaffer ansøgningsskemaer til 3 store fonde(F.L. Smith, Carlsberg, A.P. Møller) og
så vil vi senere forsøge at tilpasse ansøgningen.

5.

Regnskab
• Der er ca. 18.000 kr. på ”Fortunsfortets Venners” konto. Det blev diskuteret om
disse penge kunne anvendes til mindre renoveringsprojekter af Fortunfortet.

6.

Arrangementer
• Søren P. Pedersen medlem af ”Fæstningskanalens Venner” arrangerer en tur
langs Dyrehavestillingen d. 18. marts kl. 10-15. Turen er ca. 12 km lang og
starter ved Klampenborg station. Turen arrangeres sammen med Dansk
Vandrelaug.
• ”Fortunfortets Venner” arrangerer en tur til Trekroner d. 3.juni. Turen bliver
guidet. NMN vil annoncere turen til Fortunfortets Venner ved indbydelsen til
generalforsamlingen. Tilmelding nødvendigt men turen koster ikke noget.

7.

Fastlæggelse af næste mødedato.
Tirsdag d. 26. juni kl. 19.30

8.

Evt.
SWP skal have statusrapporten i pdf med henblik på at ligge den på hjemmesiden.
Medlemsliste sendes også til SWP, PBB og HJB, men lægges ikke på hjemmesiden.
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