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”Fortunfortets Venner” 

 

 
Referat af 23. bestyrelsesmøde  ”Fortunfortets Venner”   mandag d. 4. marts   

2013. 
 

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

Grethe Steenstrup Nielsen (GSN), Dorthe Sjølin (DS), Hans Jørgen Berggren (HJB) og Peter Bo 

Bohnsen (PBB). 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 22. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 

dagsorden. Referat og dagsorden godkendes, dog bad SWP atter om at få tilsendt en 

kopi af årsregnskabet.  OBN ville sørge for dette. 

 

 

2. Ansøgninger. 

• Vi fik desværre afslag fra A.P. Møller. NMN og OBN har sendt en ny ansøgning til 

Augustinus Fonden og vi vil få besked i løbet af marts. 

• SWP foreslog at vi udover at søge store beløb til reparation af taget også kunne 

søge mindre beløb til f.eks. renovering af skodder, hvilket ville betyde vi også 

kunne søge de noget mindre og lokale fonde. Det blev besluttet at NMN og OBN 

søger F.L. Smiths Fond, Knud Højgaard og Aase & Ejnar Danielsens fond, 

sidstnævnte fond for et mindre beløb.  

• Lige inden juletid skrev vi ud til medlemmerne med henblik på at få ideer til 

hvad fortet kunne bruges til. Kun Carl har svaret. Der blev diskuterede lidt frem 

og tilbage og flere ideer blev luftet. Det blev besluttet at følgende ideer skulle 

fremvisesog diskuteres på generalforsamlingen  

i. Fortets indrettes som vandrehjem 

ii. Fortets indrettes som kollegium 

iii. Fortets indrettes til brug for sportsaktiviteter (badefaciliteter) 

iv. Cafeteria 

v. Hestehold 

vi. Udflytterbørnehave, naturskole, skovbørnehave 

vii. Nordfrontmuseum 

viii. Betonmuseum 

ix. Kunstudstillinger 

x. Koncerter 

xi. Bålplads 

Der var enighed om at hvis fortet skal bruges til arrangementer/forestillinger er 

det en forudsætning at der etableres toiletter. I denne sammenhæng skal det 

også pointeres at parkeringsforhold helt kan blive problematisk. 

Der skal på generalforsamlingen nævnes at bestyrelsen ikke anser det for muligt 

at oprette boliger, hestehold, cafeteria, børnehave på fortet, men at vi vil arbejde 

mod en mere kulturel anvendelse af fortet d.v.s. museum, udlejning til 

arrangementer såsom fødselsdage evt for et mindre beløb, kunstudstillinger (af 

rette materiale), musikkoncerter.  

Derudover vil vi arbejde for forbedring af informationstavlen samt udarbejdelse af 

engelsk folder. 

 

3. Regnskab 
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OBN fremlagde regnskabet for 2012. Vi har i 2012 haft udgifter til bl.a. udflugter 

og generalforsamling. Der er stadig en del medlemmer der ikke har betalt. De vil 

få en rykker i forbindelse med indkaldelse til Generalforsamlingen. Foreningen har 

dog stadig en sund økonomi med over 18.000 på bankkontoen 

 

 

4. Generalforsamling d. 16 maj. 

• Jes Bruun Lauritzen holder foredrag om hans virke som læge i Afghanistan. DS 

kontakter Jes Bruun Lauritzen m.h.p. en specifik titel på foredraget. 

• NMN er referat, SWP har sagt ok for at være ordstyrer, OBN spørger Carl om 

han vil genopstille som revisor. På valg er PBB, HJB som alle har sagt ja til 

genvalg. DS ønsker genvalg som suppleant og GSN ønsker at blive valgt som 

suppleant.  

• Der var enighed om at der udover punktet vedr. brug/formål med fortet også 

skal være et punkt vedr. aktiviteter på Befæstningsdagen, således at 

medlemmerne har mulighed for at komme med ideer og kommentarer til den 

nuværende afvikling af Befæstningsdagen. 

• NMN og OBN sørger for at indbyde til Generalforsamlingen i april måned. 

 

 

 

5. Bogstaver 

• SWP kontakter Jørgen Spange m.h.t. leje af lift. Dette vil foregå på en dag med 

godt vejr. ”Fortunfortets Venner” betaler for leje af lift, Jørgen Spanges bidrag er 

fremstilling af bogstaver og opsætning af liften. SWP kontakter OBN som 

videresender mail til Hans Nielsen fra ”Fæstningskanalens Venner” så de har 

mulighed for at deltage i ”kopiering” af Lyngbyfortets bogstaver hvis de ønsker 

det.  

• Der var enighed om at vi vil arbejde for en halvpermanent løsning m.h.t. 

ophængning af bogstaver på Fortunfortet d.v.s. man hænger bogstaverne op på 

en således måde at de kan nedtages forholdsvis nemt.  Bogstaverne fremstilles i 

træ men skal behandles med noget materiale evt. epoxy som gør at  

bogstaverne kommer til at ligne zink (som de oprindelig bogstaver bestod af.) 

 

6. Arrangementer 

• NMN har sammen med ”Vestvoldens Venner” arrangeret en tur til Vestvolden d. 

2. juni. Turen annonceres i forbindelse med indkaldelse til Generalforsamlingen.  

• Der var i bestyrelsen ønske om en tur til Garderhøjfortet inden dette fort helt 

bliver overtaget af Eksperimentariet. NMN kontakter Jytte Bloch-Kelsen, som 

udover at være medlem af ”Fortunfortets Venner” også er medlem af 

”Garderhøjfortets Venner” 

 

7. Befæstningsdagen 

• Der var enighed om at rundvisninger radikalt skal ændres. SWP foreslog at vi 

arrangerede en tur langs Dyrehavestillingen fra Taarbæk fortet til Fortunfortet 

med mødested enten ved Tre-Pile lågen eller ved Fortunfortet.  Man kunne så 

nøjes med rundvisninger på fortet kl. 11 og 14. -Men disse rundvisninger skal 

også foregå på en noget anden måde end tidligere.  

• PBB foreslog repelling ned af Fortunfortets Facade. Der var ikke helt enighed om 

at dette var en god ide, da man kunne frygte at børn senere under mindre 

kontrollerede forhold ville forsøge at gøre det uden opsyn 

• PBB foreslog at man kunne slukke for lyset på fortet og lave en forestilling/dans 

i mørket ved brug af særlige handsker…forestillingen ville blot tage 3 minutters 

tid.  

• PBB foreslog at man kontakter særlig 1. verdenskrigs interesserede m.h.p at 

spørge dem om de havde lyst til at deltage i Befæstningsdagen iført deres 

uniform 
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• PBB foreslog at man i den Blå Avis søgte efter spændende remedier der kunne 

anvendes på befæstningsdagen. 

 

Bestyrelsen tænker videre 

 

 

8. Fastlæggelse af næste mødedato. 

17. juni 2013 kl. 19.30 på Dyrehavegårdsvej 56. 

 

9. Evt.  

PBB fortalte at 2014 er 100 årsdagen for 1. verdenskrig og 150 års dagen for 1864, 

hvilket bør markeres. PBB foreslog at man f.eks. kunne med bestemte intervaller affyre 

kanoner fra forter/batterier således at dette dannede en lyd-kæde. 

 

 

 

 

 

 

 


