”Fortunfortets Venner”

Referat af 22. bestyrelsesmøde ”Fortunfortets Venner”
oktober 2012.

tirsdag 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 forhindret.

1.

Godkendelse af referat fra 21. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden. Referat og dagsorden godkendes.

2.

Befæstningsdagen, hvordan gik det?
• Der var ca. 400 besøgende på Befæstningsdagen, hvilket var mere end sidste
år. Der var enighed om at Befæstningsdagen gik godt, især arrangementerne for
børn var en succes. Peter Bo havde sørget for at der var pandekagebagning,
hoppeborg og ”natteløb” på fortet. Rundvisningerne var knap så godt besøgt. I
modsætning til tidligere kom folk ”dryssende” og ikke kun til tidspunkterne 11,
13 og 15. Vi bør derfor ændre rundvisningerne, måske skal de erstattes af
kustoder placeret på faste pladser på fortet, som så hver især fortæller en
historie. De besøgende får så udleveret et kort med markering af kustodernes
placering. Bestyrelsen vil tænke videre. Der var enighed om at
Befæstningsdagen skal være en familiedag med et ”fort”- historisk indhold.
• Københavns Befæstningsforening holder evalueringsmøde d. 1. november. Evt.
interesserede skal melde sig til NMN inden fredag d. 26.10. Evalueringsskemaet
blev udfyldt på bestyrelsesmødet, NMN videresender det til Københavns
Befæstningsforening.

3.

Ansøgninger.
• Vi fik desværre afslag fra A.P. Møller. NMN og OBN sender en ny ansøgning til
Augustinus Fonden.
• Det er vigtigt i forbindelse med ansøgningerne at have en ide om hvad formålet
med en renovering af Fortunfortet er. Bestyrelsen blev derfor enige om at
udskrive en idekonkurrence…. D.v.s. bestyrelsen udsender et Julekort til
medlemmerne og spørger i den forbindelse om folk ikke skulle have nogle gode
ideer/forslag til hvad Fortunfortet evt. kunne anvendes til. SWP foreslog f.eks. et
betonmuseum. Ideer skal være bestyrelsen i hænde inden næste møde d. 22.
januar 2013. Derefter kan vi søge mere ”byggeteknologiske” fonde som
F.L.Smith og Knud Højlunds fond. NMN sender et udkast til brevet til
bestyrelsesmedlemmerne m.h.p kommentarer.

4.

Generalforsamling
• Jes Bruun Lauritzen holder gerne et foredrag om hans virke som læge i
Afghanistan. DS kontakter Jes Bruun Lauritzen m.h.p. en specifik titel.
Datoen er sat til torsdag d. 16. maj 2013.

5.

Arrangementer
• NMN kontakter Vestvoldens Venner m.h.p. at arrangere en tur søndag d. 2. juni
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6.

Bogstaver
Efter en del diskussion blev bestyrelsen enige om, at vi skulle leje en lift eller evt. i
forbindelse med at gartnerne via lift beskærer træerne på Lyngbyfortet får adgang til
en lift, så vi kan lave nogle 1:1 kalker af bogstaverne på Lyngbyfortet og bruge dem
som skabelon for Fortunfortet…det er faktisk kun u’et der mangler …SWP starter
dernæst med at producere nogle midlertidige bogstaver i træ. Ideen er så at vi går
videre med at søge penge så vi kan fremstille nogle mere permanente bogstaver i zink.

7.

Fastlæggelse af næste mødedato.
22. januar 2013 kl. 19.30 på Dyrehavegårdsvej 56.

8.

Evt.
Intet
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