
 
”Fortunfortets Venner” 

 
 

Referat af 32. bestyrelsesmøde  ”Fortunfortets Venner”  torsdag d. 15. 
januarr  2015. 
 

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 Bohsen (PBB) måtte desværre melde afbud. 

 
• Godkendelse af referat fra 31. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 

dagsorden.  

Referatet og dagsordenen godkendes 
 

• Årsregnskabet.  
o For den almindelig drift er der underskud for 2014,  p.g.a. udgifter i 

forbindelse med Isteddagen, Befæstningsdagen, overrækkelse af 

fondsmidler,  indkøb af flagstand og da der enkelte restanter, men da 
foreningen har en pæn opsparing er dette ikke umiddelbart noget 

problem. Vi rykker dog restanterne. Det blev diskuteret om vi skulle 
tegne en bestyrelses ansvarsforsikring, som koster 1090 om året. Vi blev 
enige om at dette ikke var nødvendigt, da en renovering af fortet altid vil 

ske i samarbejde med kommunen. Det blev diskuteret hvordan vi skal 
håndtere den nye bevilling regnskabsmæssigt. Ole spørger Ole Koefoed 

vedr. dette. 
o Carl ønsker ikke længere at være revisor. Vi vil spørge om Kenneth Bune 

han ikke har lyst til at være revisor. 

o Vi fastholder kontingentet 100 kr. for privat personer og 500 kr. erhverv.  
 

• Generalforsamling 
Holdes d. 7. maj 2015 på Dyrehavegaardsvej 56.  Demant holder foredrag om 

sin farfars oplevelser under 1. Verdens Verdenskrig. Ole og Nete sender 
indkaldelser ud.  Det er vigtigt at informere medlemmerne om vedtægts-

ændringerne som jo skal godkendes på generalforsamlingen. 
 

• Oprydning på fortet.  

Steen har lovet at lave en afslutningsrapport vedr. oprydningsarbejdet. Steen 
har dokumenteret alt det vi har gjort i henhold til vores oprindelige forespørg-

sel. Steen har derudover sendt en ny forespørgsel til Finn vedr. åbning af 
skydeskår, opretning af gulvhældning i flere af rummene, rensning af 

ventilationsriste og åbning af afløb. Steen har prøvet at åbne flere afløb men 
desværre uden resultat. Derudover skal de gamle skorsten åbnes og der skal 
påsættes ventilationshætter.  Rumafløbene skal renses og bringes i funktions-

duelig stand.  Steen har aftalt et møde med Finn (Lyngby-Taarbæk kommune) 
med det formål at Finn giver tilladelse til disse nye oprydningsarbejder samt 

spørger Kulturstyrelsen om det er ok vi fortsætter med oprydningen. 



Derudover, vi vil være sikre på at kommunen kan bidrage med betaling af 
opretning af gulv, opsætning af el-ledninger samt ekstra lamper. Steen har 

aftalt møde på mandag d. 19.1. kl. 9.00. Nete deltager også. 
 

• Prisoverrækkelsen og følgende Lorry indslag.  

Bent og Birgit Wenske Pedersen var tilfredse med overrækkelsen og Lorry 
indslag. 

 
• Strategi efter prisoverrækkelsen 

o Kontakt til Borgmester. 

Steen har skrevet til Sofia og givet hende vores Vision for Fortunfortet og 
spurgt hende hvordan hun ser på sagen nu efter prisoverrækkelsen. Få 

Sofia interesseret i det. Vigtigt at de indtægter der kom fra salg af 
lokalområdet skal gå til Fortunfortet.  Få andre politikere interesseret i 
det. Skrive en mail til Jan Kaspersen. Nete laver udkast.  

o Fonde 
Steen har lavet en bind II til amtsfolderen. Skal søges penge til denne 

trykning. Knud Højgaard fond og Realdania skal søges til hele 
renoveringen.  Mindre fonde kan søges til renovering af skodder.  Steen 
vil undersøge om Sofia vil billige sådanne ansøgninger. Steen fortsætter 

med at få specifikke priser på mindre projekter, bogstaver, skodder m.m. 
Ole og Nete undersøger muligheder for at søge større proportioner af 

midler.  
 

• Diskussion af høringssvar vedr. kommuneplantillæg omhandlende 

Dyrehavegaards  jorde.   
Nete og Ole har nogle få ændringsforslag til Steens forslag, disse sendes til 

bestyrelsen for kommentarer. Gives en frist på 14 dage. Nete retter det til og 
sender som formand. 

 
• Trappen ind til Dyrehaven.  

Vi har atter rettet henvendelse.  Vi snakker med Finn om det på mandag.  

Dorthe opfordres til at skrive et læserbrev. Siden mødet i torsdags har det vist 
sig at kommunen er gået i gang med at istandsætte trappen. SUPER 

 
• Hulstenen.  

Kroppedal har endelig svaret. Dokumentation om flytning skal skaffes på 

Nationalmuseet.  Nete og Ole går videre med sagen. 
 

• Tur til Garderhøjfortet. 
Vi har fået email fra Eksperimentariet/Garderhøjfortets Venner. Det koster 500 
kr. for en rundvisning samt 54 kr. per person. Jeg kontakter Dorte og spørger 

om hun mener der er grundlag for en udflugt. Eksperimentariet ønsker at 
samarbejde. Vi er jo de små gad, vide hvad de tænker på?  Vi vil svare at vi 

gerne vil høre om hvad dette samarbejde kunne bestå i. Turen skulle finde sted 
i start af juni måned.  

 

• Fastlæggelse af næste mødedato. 
3.3. 2015 

 



• Evt. 
o Steen har kontaktet Sune fra HHX på Trongårdsskolen m.h.p. at 

Fortunfortet  skal indgår i deres Historieundervisning. Steen har også 
kontaktet Amanda fra åbent skole m.h.p. at Fortunfortet kan indgå som 
en del af undervisningen 

 
o Før Juleferien har Steen forsøgt at finde navnet på mureren som har 

renoveret facaden på Garderhøjfortet for at høre hvad det koster at få 
pudset facaden op. Emil Nielsen har lavet bogstaver til adskillige forter. 
Steen vil også spørge ham hvad bogstaver til Fortunfortet vil koste.  

 
o Man kunne jo også foreslå at man lavede et er fort-løb 

 
 

 

 
 

 


