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REFERAT AF TREDJE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

”FORTUNFORTETS VENNER”  

DEN 19. MAJ 2010 

 

Nete Munk Nielsen (NMN) bød velkommen.  

 

Ad punkt 1: Valg af dirigent og referent. 

Bestyrelsen foreslog Grethe Steenstrup Nielsen (GSN) som dirigent og Nete Munk  

Nielsen (NMN) som referent. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. GSN 

takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling var indkaldt rettidigt ifølge 

vedtægterne. 

 

Ad punkt 2: Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 
NMN fortalte at bestyrelsen desværre ikke er kommet helt så langt med diverse projekter som 

de gerne ville, men at det går langsomt fremad. 

 

Flag.  

Fortunfortet har fået et flag. Steen Wenske Pedersen (SWP) havde en gammel flagstang og 

GSN havde et flag. Flagstangen blev afkortet så længden svarede til flagets størrelse og OBN 

sørgede for at et par mænd fra kommunen satte flagstangen fast på taget af Fortunfortet, bag 

gesimsen over porten ind til fortet. Så nu kan der flages på fortet. 

 

Brochurekasser. 

Tømrermester Edward Jensen har produceret to meget flotte brochurekasser som han har for-

æret ”Fortunfortets Venner”. Foreningen er meget taknemmelige for de flotte brochurekasser 

og bestyrelsen vil sørge for at der produceres to små sponsorskilte som kan fastmonteres på 

hver af brochurekasserne 

 

Befæstningsdagen  

Op til Befæstningsdagen havde vi atter aktivitetsdag på Fortet. Diamantgravene blev luget og 

SWP sørgede for at hænge små skilte op i de forskellige fort-rum, skilte som tilkendegiver 

hvad det pågældende rum oprindeligt blev brugt til.  

Selve Befæstningsdagen startede med flaghejsning ledsaget af en trompetfanfare. Helt tilfæl-

digt mødte en trompetist op. Mogens Larsen holdt velkomst-foredraget kl. 11 og kl. 13, og kl. 

15. Vejret var med os og vi havde mindst ligeså mange besøgende som sidste år d.v.s. 250-

300. Efter velkomstforedraget var der rundvisning i og omkring fortet. Rundvisningen blev i to 

hold foretaget af SWP og NMN. Der var atter stor interesse omkring plancheudstillingen. Da-
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gens højdepunkt havde Mogens Larsen (ML) atter sørget for. En svoger til ML er kanoner. I år 

havde han en salutkanon med til stor jubel for alle børn og barnlige sjæle. Et meget populært 

indslag i Befæstningsdagen. Spejderne fra Fortunen Gruppe var mødt op, arrangerede bål og 

bagte snobrød. Derudover solgte bestyrelsen for meget rimelig penge kaffe, te, kakao, vand, 

kager m.m. hvilket også var meget populært. 

 

Besøg på fortet. 

Bestyrelsen er blevet kontaktet rigtigt mange gang af folk som gerne vil se fortet. Der har væ-

ret 3 fotografer, som har taget nogle meget flotte billeder af fortet, der har været mange van-

drere forbi fortet, der har været afholdt skattejagt i forbindelse med børnefødselsdag, spejder, 

studerende og almindelig interesserede har også ønsket at se fortet. ..Jo, Fortunfortet er popu-

lært.  

 

Tilstandsrapporten 

Udfærdigelsen af denne rapport har på grund et voldsomt arbejdspres i kommunen været for-

sinket, men i efteråret 2009 kom Jens Brandt fra Rambøll med et udkast til en tilstandsrapport 

for Fortunfortet. Bestyrelsen havde inden da haft et møde med kommunen og Jens Brandt. 

Den første version af rapporten levede dog ikke op forventningerne og en ny version blev til-

sendt kommunen. Denne var imidlertid heller ikke tilfredsstillende. Kommunen og bestyrelsen 

har netop kommenteret den tredje version og håber at fjedre version bliver den endelige. Sø-

ren Gundorph har været meget behjælpelig og kommet med vigtige kommentarer til rappor-

ten.  

 

Stensætningen. 

I 2006 da man fjernede jordrampen i Fortunfortets sydvestlige ende, fjernedes også jordlaget 

over stensætningen i strubegraven. Mellemrummene i stensætningen er dog fyldt med ukrudt, 

bortset fra op mod Befæstningsdagen hvor kommunens gartnere brænder ukrudtet væk. Be-

styrelsen så derfor gerne at der blev fyldt et materiale mellem stenene der kunne hæmme 

ukrudtsvæksten. Bestyrelsen har fået kontakt til et firma i Jylland som producere et materiale 

der hedder Biosand. Der er lavet en prøve på stensætningen. Det er imidler en ret dyr løsning. 

Alternativ kunne ”Fortunfortets Venner” indkøbe sig en ukrudtsbrænder og selv ”brænde” 

stensætningen. 

 

Skraldespand. 

Spejderne som bruger vagthytten ved Fortunfortvej har sagt ok for at vi flytter deres skralde-

spand udenfor hegnet, således at skraldespanden kan benyttes af besøgende på Fortunfortet. 

Kommunen betaler allerede for tømningen af skraldspanden, men den tømmes aldrig da den 

tidligere har stået bag et aflåst hegn. Kommunen vil sørge for at det sættes en tilsvarende 

skraldespand op ved indgang Dyrehavegårdsvej 54. 

 

Revitalisering af Københavns Befæstning. Partnerskabet; Realdania, Skov- og Naturstyrelsen 

og Kulturarvsstyrelsen afsatte i efteråret 2006, 175 mio. kr. til revitalisering af København 

Befæstning. Kommuner med flere skulle bidrage med yderligere midler så den samlede inve-

stering blev på 225 mio. kr. Partnerskabet bad kommuner, venneforeninger m.m. om at frem-

komme med projektideer. I august 2007 fremlagde Partnerskabet de 15 projekter ud af de 

mere end 100 indkomne forslag, de ville prioritere. To projekter var interessante for LTK. Dy-

rehavestillingen, som Fortunfortet var en del af og reetablering af Fæstningskanalen. Partner-
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skabet og Jægersborg skovdistrikt kunne imidlertid ikke opnå enighed om skiltning, frilægning 

af visse karponierer og mandskabsrum samt om renovering af skanser, bl.a præstesletteskan-

sen. Derfor bliver Dyrehavestillingsprojektet desværre ikke til noget. Det skal her tilføjes at 

projektet omhandlende Fortunfortet alene var en videreførelsen af grundsikringen af fortet og 

at denne del skulle finansieres 100% af LTK. Projektet vedr. Fæstningskanalen kostede i alt 25 

mio. som LTK hovedsageligt skulle finansiere, hvilket de slet ikke havde mulighed for. Det har 

siden hen vist sig at mange af de andre revitaliseringsprojekter også måtte droppes da ingen 

af de respektive kommuner var i stand til at yde den nødvendige medfinansiering.  

 

Men Partnerskabet har af  uvisse årsager valgt at frilægge Dæmning I i oversvømmelsesan-

læggene bag Ermelunden, så lokalt har vi da fået lidt ud af Revitaliseringsprojekterne, selvom 

Fortunfortet desværre ikke kom med i betragtning.  

 

Opsætning af bogstaver. Dette projekt udføres i samarbejde med ”Fæstningskanalens Venner”. 

Nationalmuseet vil gerne hjælpe med at lave den helt rigtige typografi af bogstaverne, hvilket 

skal anvendes i forbindelse med støbning af bogstaverne. LTK vil betale Nationalmuseets typo-

grafi-arbejde. Da Bagsværdfortet mangler alle bogstaverne, vil Gladsaxe kommune også gerne 

være med i Bogstavsprojektet. Vi er desværre ikke kommet så meget længere med dette pro-

jekt.  

 

Hjemmesiden.  

Steen Wenske Pedersen, ”Fortunfortets Venners” Webmaster har arbejdet videre på det flotte 

hjemmesiden; www.Fortunfortet.dk og præsenterede nyhederne på hjemmesiden.  

 

Formandens beretning godkendes 

Atter stor ros til hjemmesiden. Det blev besluttet at der skulle lægges et punkt på 

hjemmesiden der skulle omhandle ”Sidste Nyt”.   

Søren Gundorph fortalte at han evt. har noget materiale vedr. bogstaverne. 

Lone Knutson nævnte, at der var en Gørtler i Roskilde ”Gørtleriet”, der eventuelt kun-

ne hjælpe med bogstaverne. 

 

Ad punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab. (vedlagt) 

Ole Bruun Nielsen (OBN) meddelte at ”Fortunfortets Venner” ultimo 2009 havde 38 

medlemmer, deraf 4 erhvervsmedlemskaber. OBN gennemgik regnskabet, udgifterne 

består af gebyrer til banken og indtægterne svarer til kontingent fra medlemmerne. 

Bankgebyret har været særlig højt i 2009 p.g.a. ændring i fuldmagtsforhold og etable-

ring af ny netbanksaftale.  Det blev diskuteret om foreningen kunne finde en anden 

bank med lavere gebyrer.  Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad punkt 4: Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog at kontingentet for private personer forblev uændret på 100 kr. 

men at husstande med to medlemmer gerne måtte betale 200 kr. (Behøver bestemt 

http://www.fortunfortet.dk/
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ikke). Kontingentet for erhvervsvirksomheder skulle ligeledes forblive uændret på 500 

kr. Forslaget blev godkendt.  

 

Ad punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Ifølge vedtægterne skal der et bestyrelsesmedlem på valg i år. NMN er på valg og øn-

sker genvalg, NMN blev genvalgt. 

 

Ad punkt 6: Valg af suppleant  

Preben Saxild blev genvalgt.  

  

Ad punkt 7: Valg af revisor  

Carl Kjeldsen blev genvalgt.  

 

Ad punkt 8: Indkomne forslag  

Bestyrelsen foreslog at det blev indkøbt bænke der kunne placeres på det grønne om-

råde rundt om fortet.  Det blev vedtaget at indkøbe to bænke, den specifikke place-

ring besluttes senere.  Søren Gundorph forslog indkøb af bænke svarende til den 

bænk Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn af 1921 købte i 1999 af 

Lyngby-Taarbæk kommune og placerede på hjørnet af Dyrehavegårdsvej og Hjorte-

kærsvej. Bestyrelsen vil arbejder videre med sagen.  

 

Ad punkt 9: Evt. 

• Der er stadig mulighed for tilmelding til turen til Holmen d. 30 maj. Der er ca. 8 

pladser tilbage. Tilmelding til NMN 25133575/45938821 eller Grethe Steenstrup 

Nielsen grethe.steenstrup@mail.dk senest d. 28. maj. 

• Søren P. Petersen vil d.10 juni kl. 19.00 vise rundt ved det frilagte stemme-

værk ved Dæmning I (Soløsevej/Skovvej). Mødested ved indkørslen til vand-

værket Ermelundsværket, Soløsevej 71. 

• Slutteligt blev der fra generalforsamlingen nævnt at trappen/stien op til den rø-

de låge indtil Dyrehaven er i meget dårligt stand. Bestyrelsen arbejder videre 

med sagen. 

 

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 22. 
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