”Fortunfortets Venner”

Referat af 33. bestyrelsesmøde ”Fortunfortets Venner” tirsdag d. 3. marts
2015.
Tilstede; Ole Bruun Nielsen (OBN), Nete Munk Nielsen (NMN), Steen Wenske Pedersen
(SWP), Grethe Steenstrup Nielsen (GSN), Dorthe Sjølin (DS) og Hans Jørgen Berggren
(HJB). Peter Bo Bohsen (PBB) måtte desværre melde afbud.
•

Godkendelse af referat fra 31. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden.
Referatet og dagsordenen godkendes

•

Generalforsamling
1. 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 vedtægtsændringerne, som jo skal godkendes på generalforsamlingen. Midler skal
udskiftes med aktiver i vedtægterne.
Paragraf 7 erstattes af nedenstående
Tegningsregler og hæftelse
i. Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner
over kr. 5.000 tegnes foreningen dog af formanden og mindst et
bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved
salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.
ii. Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig
hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Peter Bo og Hans Jørgen er på valg. Hans Jørgen genopstiller gerne. Nete
spørger Peter Bo om han vil fortsætte. Ole ønsker ikke længere at sidde som
kommunens repræsentant, da Ole ikke længere har noget med ejendomsområdet at gøre. Ole snakker med kommunen vedr. om de vil vælge en anden.
Ole bliver gerne siddende i bestyrelsen og skal derfor nyvælges i år. Dorthe
sørger for titel til foredraget som skal vare 30-45 min.+spg. Mor spørger
Kenneth om han ikke vil være revisor i stedet for Carl.
•

Steen imponerende folder.
o Vi fik diskuteret længde, form og sprog. Designmæssigt og i format skal
folderen minde om Amtsfolderen.
o Steen fortæller at han vil spørge Sofia Osmani om hun vil skrive forord.
o Steen har søgt Fog, DADES og Danske bank. Der blev foreslået at søge
Centerforeningen.
o Steen har søgt 37.500 kr. Der blev enighed om at hvis der fra fonde
opnås 50% finansiering, så giver Fortunfortets Venner resten. Dog med
henblik på at pengene senere søges fra andre fonde.

•

Status over tilbud.
o Murer; Ib Kristensen skal give tilbud på tagrender, facaden ved
hoveddøren, resten af facaden, indersiden af vindueskarme, filtning af
den røde facade. Ib vil kontakte kulturstyrelsen.
o Smed; Steen har indhentet tilbud på renovering af alle skodder, døre og
bogstaver, ca. 100.000 kr. Steen har bedt om at få det bidt op i
småbidder. De var overraskede over så lidt ødelagte skodderne m.m.
egentligt var.
o Kloakmestre; Steen vil spørge Steenberg og co. om hvad det koster at få
drænet.
o Der er meningen at håndværkernes tilbud skal bruges som udgangspunkt
til ansøgningen til Kulturstyrelsen. Det er i denne forbindelse vigtigt at
huske at en ansøgning til kulturstyrelsen skal gå gennem Finn. Dernæst
gå Nete og Ole i gang med ansøgninger til større fonde. Der er nok en
god ide at henvende sig direkte til fondene.

•

Status på ansøgning om anden fase af vores mindre oprydning.
o Vi gerne have at kommunen gør noget aktivt. Få rettet gulvene op så
vandet løber denne rigtige vej, få åbnet d.v.s. afløb, åbnet skydeskår +
riste. Steen har rykket Finn som dog er sygemeldt i næste måned. Vi
blev enige om at vi selv åbner skydeskår.

•

Status på diverse kontakter
o DTU. Steen havde møde med Anders Nielsen fra DTU. Steen spurgte
Anders Nielsen om DTU kunne bruge fortet til noget og om han kender
nogen der kunne hjælpe med betonrenoveringen. Anders Nielsen har
endnu ikke vendt tilbage.
o Skoler. Steen er i løbende kontakt med skoler og Amanda Olsen som er
projektchef for åbent skole.

•

Hvilke renoveringsprojekter skal vi igangsætte? Er omtalt tidligere

•

Høringssvar. Nete og Ole har sendt det.

•

Strategi for fondsansøgninger. Er omtalt tidligere

•

Hulstenen.
Kroppedal vidste ikke noget, men henviste til Nationalmuseet. Ifølge email far
Nationalmuseet er det er noget uvist hvornår man har fundet stenen. Men i
1915 har man åbenbart lavet nogle gravearbejder omkring fortet hvor man
fandt stenen i forbindelse med anlæggelse af skydevinkler. Vi må derfor nok
konkludere at stenen nok aldrig har ligget på Fortunfortet, men altid på
Mandehovedvej. Carl får en beskrivelse af historien.

•

Tur til Garderhøjfortet.
Fortunfortets Venner betaler guiden (500 kr.) og folk betaler selv for indgang.
Hvis under ti aflyses. Vi satser på den 31. maj. kl. 14.00. Fortunfortet Venner
sørger for kaffe. I turen til Garderhøjfortet kunne evt. være inkluderet en tur ad
den ny sti som går fra Garderhøjfortet med til Fæstningskanalen. Vi guider selv

den tur. Steen og Nete finder et tidspunkt hvor de sammen kan sonderer
terrænet.
.

•

Fastlæggelse af næste mødedato.
Tirsdag d. 19 maj. kl. 19.30. Dyrehavegårdsvej 56

