”Fortunfortets Venner”

Referat af 31. bestyrelsesmøde ”Fortunfortets Venner” tirsdag d. 25.
november 2014.
Tilstede; Ole Bruun Nielsen (OBN), Nete Munk Nielsen (NMN), Steen Wenske Pedersen
(SWP), Grethe Steenstrup Nielsen (GSN), og Dorthe Sjølin (DS), Hans Jørgen
Berggren (HJB) og Peter Bo Bohsen (PBB).
1. Godkendelse af referat fra 30. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden.
Referatet godkendes. Nete foreslog at to nye punkter til dagsordenen i henhold
til kommentarer fra Steen og Dorte. Under diskussion af forslag til vision for
Fortunfortet tilføjes punktet: Kortsigtet renoveringsplan, og under evt. tilføjes
punktet generalforsamling.
2. Diskussion af forslag til vision for Fortunfortet.
2a. Kortsigtet renoveringsplan
Ad 2.
Steen har i sit første udkast til vision for Fortunfortet indsat kommentarer
og rettelser fra bestyrelsens medlemmer. Andet udkast har været tilsendt
os alle inden dette bestyrelsesmøde. Steen foreslog at der udarbejdes en
kort ”fancy let salgbar version” og så en længere udgave til brug for
politikere, fondsansøgninger og lign. Vi skal inden mandag d.1. give vores
kommentarer til Steen som dernæst retter de to dokumenter til (den korte
version kommer ikke til gennemlæsning). Dorte får begge dokumenter til
korrekturlæsning.
Ad 2a.
Steen foreslog at vi for at reducere forfaldet af fortet inden den mere
gennemgribende istandsættelse kan påbegyndes arbejdede for at det vand
der ophobes i fortets rum bedre kan ledes væk.
▪ Åbning/gennemboring af diverse afløb
▪ Forkert vinkling af gulv i flere rum i fortet ”rettes op” ved at
anlægge et betonslidelag med fald ud mod stensætningen.
▪ Kakkelovnsskorsten åbnes og påsættes ventilationshætter.
Steen vil kontakte Finn Lauridsen fra Lyngby-Taarbæk kommune for at
spørge om dette kan lade sig gøre dvs. om kulturstyrelsen siger ok for
det.
3. Arrangement i forbindelse med overrækkelse af fondsmidler.
Der skal findes en dato i midt december som passer os alle. Når denne er
fundet kontakter Nete Det Grønne Område som forhåbentligvis har mulighed
for at stille med en fotograf og en journalist. Det blev diskuteret om der skulle
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være servering af gløgg eller evt. anden festlig drikkelse. Vi nåede ikke helt til
enighed. Det vigtigste er at vi alle melder tilbage hurtigst muligt om en dato.
Ved denne overrækkelse skal” Fortunfortets Venner” kunne sige noget om hvad
pengene skal anvendes til og noget om at kommunen bør værdsætte dette
tiltag ved at supplere med et tilsvarende beløb. Det er jo trods alt kommunens
bygning. Det bliver et mindre arrangement. Borgmesteren inviteres ikke men
gøres dog senere opmærksom på overrækkelsen af bevillingen og at
kommunen mindst bør bidrage med et tilsvarende beløb. Der udsendes en
invitation til ”Fortunfortets Venner”, dvs. de medlemmer som har en
mailadresse.
Steen foreslog desuden at når vi var færdige med denne vision for Fortunfortet.
så skulle vi planlægge en slagplan for politisk lobbyisme blandt lokalpolitikerne i
Lyngby-Taarbæk kommune i håb om at finde nogle politikerne det skulle
interessere sig for dette gamle fort. Så vi kan få lidt opbakning til vores håb om
renovering.
4. Fotografering af Fotofortet.
Hans Jørgen Berggren har været i kontakt med Andreas Trier Mørch en dygtig
amatørfotograf. Nete har dernæst emailet med Andreas Trier Mørch som var
meget interesseret i opgaven. For at tage 30 billeder (inde og ude) af fortet
skulle han have 1200 kr. hvilket er helt rimeligt. Vi er dog enige om at fortet er
mest fotogent om foråret hvorfor vi kontakter Andreas Trier Mørch til foråret.
5. Tur til Garderhøjfortet
Det blev besluttet at vi skal arrangere en tur til Garderhøjfortet i slutningen af
maj 2015. Nete finder ud af hvordan dette kan arrangeres.
6. Fastlæggelse af næste møde.
Tirsdag d. 13. januar 2015, 19.30 på Dyrehavegaardsvej 56.
7.

Evt.
o Generalforsamling. Dorte har talt med Demant (præst i Lyngby-Taarbæk
kommune). Han vil meget gerne fortælle om hans (far)fars oplevelser
under 1. verdenskrig. Det blev besluttet at fastsætte datoen for
generalforsamlingen til d. 7. maj 2015. Dorte spørger Demant om dette
kan lade sig gøre.
o Nete kontakter den lokale kunstforening for at spørge om de er
interesseret i at udstille på fortet.
o Nete og Ole kontakter/rykker Kroppedal for at høre om de har undersøgt
sagen vedr. evt. flytning af hulstenen tilbage fra Manehovedvej til
Fortunfortet, hvor stenen oprindeligt lå.
o Steen har nedtaget meget materiale/vægge/ gamle el-ledninger som ikke
hører til det oprindelige Fortunfort. Nete, Ole og Steen mødes på lørdag
d. 29. for at kører alt materialet på genbrugsstationen. Steen foreslog i
den forbindelse at kommunen fik en elektriker til at adskille gamle og nye
el-installationer. Steen kontakter Finn Lauridsen fra Lyngby-Taarbæk
kommune vedr. dette.

2

