”Fortunfortets Venner”

Referat af 21. bestyrelsesmøde ”Fortunfortets Venner”
august 2012.

torsdag d. 23.

Tilstede; Ole Bruun Nielsen (OBN), Nete Munk Nielsen (NMN), Steen Wenske Pedersen (SWP),
Grethe Steenstrup Nielsen (GSN), Dorthe Sjølin (DS), Hans Jørgen Berggren (HJB). Peter Bo
Bohnsen (PBB) var desværre forhindret.

1.

Godkendelse af referat fra 20. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden. Referat og dagsorden godkendes.

2.

Generalforsamlingen, hvordan gik det?
Der var enighed om at konceptet med et foredrag på max en time og derefter
generalforsamling var godt. DS vil til generalforsamlingen maj 2013 spørge en god
bekendt om han skulle have mulighed for at holde et foredrag om hans oplevelser som
læge i Afghanistan og hvilke datoer der ville passe ham bedst. Bestyrelsen skulle dog
lidt mere specifikt beskrive hvilke emner vi ønsker at der skulle omtales.
• NMN og OBN sørger for at udsende referat for generalforsamlingen, samt
indbydelse til Befæstningsdag, invitation til Aktivitetsdag og kontingent
opkrævning.

3.

Konstituering af bestyrelsen.
• NMN fortsætter som formand, OBN som kasserer, SWP som webmaster, PBB
som eventmanager. DS og GSN er suppleanter.

4.

Befæstningsdagen
• Rundvisning.
SWP og NMN sørger for rundvisning kl. 11, 13 og 15. NMN og SWP starter som
sidste år i hver sin ende af fortet. NMN i ”Fortrummet” og SWP i ”Plancherummet”. Efter ca. 20 min mødes de to grupper på toppen af fortet hvor SWP
fortsætter rundvisningen. Den nøjagtige tidsplan aftales nærmere med PBB så
det hænger sammen hans arrangementer.
• Indledende foredrag.
NMN spørger Mogens om han har lyst til at holde det indledende foredrag.
Mogens skal have nogle stikord. Fortælle om det praktiske, flagermus,
rundvisninger, arrangementer for børn, fremvisning af film, salg af kaffe og te,
går ikke ud på taget, intet toilet og medlemskab af ”Fortunfortets Venner”
• Film.
Filmen fremvises som sidste år i det sidste rum i Fortet op med
Dyrehavegårdsvej
• Kaffe, te og kage
NMN og OBN sørger for indkøb af kage, te, sodavand, saft, kage. NMN taler med
Majbritt som jo har bagt fantastiske kager de sidste par år for at høre om hun
atter skulle have lyst til at bage kager.
• Arrangementer for børn
Peter Bo regner med at tage hoppeborgen med igen, han kan evt. skaffe en
kanon, han laver et løb for børnene og måske et lille black light optrin til børn
(Børn der i mørke danser med hvide handsker)
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Artikel til det Grønne Område.
Dorthe Sjølin ville gerne skrive et udkast. NMN sender program samt artikler fra
tidligere år. DS ville selv aflevere artiklen hos det grønne område hvilket kan
anbefales. Deadline plejer at være fredagen før, hvis artiklen skal i
tirsdagsudgaven, men man kan simpelthen ikke regne med det Grønne område,
hvis der pludselig ikke er plads i tirsdagsavisen, ja så kommer artiklen ikke med
selvom der er lovet.
Foldere og poster.
NMN og OBN sørger for at hente Befæstningsdagsfolderne og fremstille enkelte
postere som kan hænges op på rådhuset, skoler, DTU m.m.
Spejderne Fortunen Gruppe
NMN kontakter ovennævnte spejdergruppe i håb om de atter i år har lyst til at
lave bål og snobrød ved Befæstningsdagen
Trompetist.
NMN kontakter Henrik Nielsen som de sidste to år har spillet trompetfanfare kl.
10 ved flaghejsning på Befæstningsdagen.
Aktivitetsdag.
NMN og OBN indkalder aktivitetsdag søndag d. 23. september kl. 14

5.

Arrangementer
• Der var enighed om at turen til Trekroner var rigtig god. Ifølge indbydelsen
skulle ikke medlemmer betale for turen med kanalrundfarten. Vi blev enige om
at det ikke var en god fremgangsmåde og at man fremover nok skal lade alle
betale transporten selv. I denne omgang betaler foreningen, for ikke
medlemmer og medlemmers familie.
• NMN går videre med at arrangere en tur til Vestvolden i foråret 2013

6.

Diskussion af Lyngby-Taarbæks kommunes forslag til strategi for byudvikling
”Grønt Lys”
Dette punkt blev ikke diskuteres nærmere men det blev ikke ytret utilfredshed med de
kommentarer NMN og OBN havde skrevet til kommunen vedr. deres manglende omtale
af Fortunfortet og Lyngbyfortet.

7.

Ansøgninger
NMN og OBN har sendt en ansøgning til A.P.Møller og foreningen vil i løbet af efteråret
sende to ansøgninger mere.

8.

Bogstaver
Punktet blev ikke omtalt

9.

Fastlæggelse af næste mødedato.
23. oktober kl. 19.30 på Dyrehavegårdsvej 56.

10.

Evt.
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