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”Fortunfortets Venner” 

 

 
Referat af 26.  bestyrelsesmøde  ”Fortunfortets Venner”  onsdag d. 4. 

december  2013. 
 

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

Grethe Steenstrup Nielsen (GSN), Hans Jørgen Berggren (HJB). Peter Bo Bohnsen (PBB) og 

Dorthe Sjølin (DS) måtte desværre melde afbud 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 25. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 

dagsorden. Referat og dagsorden godkendes. 

 

2. Befæstningsdagen hvordan gik det? 

• Flaghejsning og Trompetfanfare.  Stor tilfredshed, skal bestemt gentages til 

næste år. 

• Rundvisninger. Der var rundvisninger kl. 11 og 14. Det gik fint med blot en 

rundviser, der var et passende antal besøgende til hver rundvisning. Gentages 

næste år. 

• Foredrag. Mogens Larsen holdt kl. 11 og 14 et fint indledende foredrag 

• Tur langs Dyrehavestillingen. Gik overalt forventning. Der var ca. 25 

deltagere, hvilket betød at vi måtte bestille 4 taxa’er, så Steen havde slet ikke 

kaffe nok med. Vi diskuterede om Steen skulle have en assistent med næste år, 

men Steen synes ikke det er nødvendigt. Turen gentages bestemt til næste år.  

• Kaffe, kage og te. Som tidligere stor succes. Indbragte ca. 600 kr. Det 

fungerede fint med kaffemaskine og elkoger ved fortet. En stor tak til Grethe og 

Dorthe. 

• Musik. Musik orkesteret 32. battalion spillede kl. 12-12.30 og 13-13.30. Det var 

et rigtigt fint arrangement, lederen af orkesteret fortalte løbende om de 

forskellige musikstykker i et militært historisk perspektiv. Vi diskuterede 

hvorvidt vi til næste år skulle have blot en koncert af en times varighed eller to 

koncerter af 30 minutter. Nete vil kontakte orkesteret og spørge hvad de helst 

vil. Problemet er at de først vil have frokost efter koncerterne, derfor er det nok 

for sent at bede dem om at spille fra kl. 13-14, hvilket egentlig ville passe os 

bedst, på det tidspunkt ville deltagerne fra Dyrehavestillings-turen nemlig være 

tilbage.  Frokosten giver ”Fortunfortets Venner”. 

• Arrangementer. Peter Bo havde atter hoppeborgen med, arrangerede et løb for 

børn inde i fortet, meget populært, samt sørgede for opførelsen af ”Sort teater”,  

hvor børn v.h.a. ultraviolet lys hånd-mimede til sangen Amazing Grace, som 

blev sunget af en af Peter Bo’s venner. Utroligt smukt.  Spejderne fra Fortunen 

Gruppe sørgede for bål og snobrød, hvilket atter var en stor succes. 

• Det Grønne Område.  Hans Nielsen fra ”Fæstningskanalens Venner” skrev en 

artikel til det Grønne Område vedr. programmet på Befæstningsdagen. Det var 

en fin artikel. 

• Forslag til Befæstningsdagen 2014, d. 28 september 

Steen kender ejeren af Fortunfortets Kaponiere. Evt m.h.p at fremvise 

kaponieren på Befæstningsdagen ville Steen spørge om Bestyrelsen for 

Fortunfortets Venner måtte se Kaponieren i løber af foråret. 
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Steen var til våbenmesse i Rødovre. Han så en del spændende uniformer og 

våben. Vi blev enige om at vi skulle forsøge at indrette et rum på Fortunfortet 

med uniformbeklædte ”dukker” og attrap våben/kanoner 

 

3. Generalforsamling 

▪ Dato. Blev fastlagt til d. 14. maj. Kl. 19.30 

▪ Foredrag. Nete kontakter Greve Museum for at finde en foredragsholder 

der kan snakke om Tunestillingens betydning, militært såvel som for lokal 

området. Ole og Nete har tidligere hørt foredraget som var rigtigt 

spændende. 

 

 

4. Møde med kommunen d. 12. december. Ole har fået arrangeret et møde mellem 

Fortunfortets Venner og repræsentanter fra Ejendomskontoret, Lyngby Taarbæk 

kommune m.h.p. at diskutere vores ønsker med Fortunfortet, hvordan vi ville prioritere 

en evt. vedligeholdelse af fortet og hvilke anvendelsesmuligheder vi ser for fortet. Dette 

møde er resultatet af den korrespondance der har været med Kulturstyrelsen vedr. 

kommunens vedligeholdelsesforpligtelser af fortet.  Ole, Nete og Steen kommer til 

mødet og vi blev enige om at skrive lidt ned vedr. vores tanker og ønsker. 

 

5. Regnskab. Ole gennemgik regnskabet. Foreningen har på nuværende tidspunkt 

21.014,26 kr. så der er råd til at indkøbe forskellige rekvisitter og remedier der kunne 

fremvises på Befæstningsdagen. Regnskab vedlægges referatet. 

 

6. Arrangementer. Turen til Garderhøjfortet arrangeres ikke, der var alt for få deltagere 

til turen til Vestvolden forår 2013, så interessen er formentlig ikke særlig stor. 

 

7. Bogstaver. Peter Bo og Steen havde fremstillet de flotteste bogstaver som blev sat op 

få dage inden Befæstningsdagen. Vi tog bogstaverne ned efter Befæstningsdagen. De 

opbevares i Ole og Netes krybekælder.  

 

8. Fastlæggelse af næste mødedato. 

Onsdag 5. februar 2014 kl. 19.30 på Dyrehavegårdsvej 56. 

 

9. Evt.  


