”Fortunfortets Venner”

Referat af 34. bestyrelsesmøde ”Fortunfortets Venner” tirsdag d. 19. maj
2015.
Tilstede; Ole Bruun Nielsen (OBN), Nete Munk Nielsen (NMN), Steen Wenske Pedersen
(SWP) og Grethe Steenstrup Nielsen (GSN). Dorthe Sjølin (DS), Hans Jørgen Berggren
(HJB) og Peter Bo Bohsen (PBB) måtte desværre melde afbud.
1. Godkendelse af referat fra 33. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden.
Godkendes

2. Hvordan gik generalforsamlingen.
Der var enighed om at generalforsamlingen gik godt. Det var et spændende foredrag,
der var et pænt fremmøde (ca. 20) og en god diskussion vedr. vedtægtsændringerne

3. Konstituering af bestyrelsen.
Grethe og Dorte fortsætter som suppleanter, Steen som webmaster, Ole som kasserer,
Hans Jørgen og Peter Bo som medlemmer af bestyrelsen og Nete som formand

4. Strategi for fondsansøgninger.
a. II bind af amtsfolderen. Steen har desværre fået afslag fra to fonde og venter
nu på svar fra Fog. Borgmesteren har lovet at skrive forord. Næste skridt bliver
at søge Centerforeningen men de er nok mere villige til at bevilge penge til
projektet hvis der allerede er opnået støtte fra andre fonde.

b. Renovering af Fortunfortet

i. Kontakt til Finn Lauridsen. Steen rykker Finn m.h.t anden fase af
oprydningen. Vi kan jo godt selv gå i gang med den del af
renoveringsarbejde vi selv kan lave…
ii. Kontakt til Ib Kristensen. Vi gør umiddelbart ikke mere på nuværende
tidspunkt, før vi har noget mere konkret efter mødet med Christian
Østeraas.
iii. Vi skal starte med at søge tilladelse hos kulturstyrelsen evt. efter mødet
med Christian Østeraas. (se nedenstående)

5. Status over kontakt til kommunen/politikere.
a. Sofia Osmani. Steen har snakket med Sofia ved generalforsamlingen for
Fortunen og omegn. Hun var heldigvis ikke helt afvisende overfor at kommunen
kunne stille med et tilsvarende beløb (160.000 kr) til renovering af Fortunfortet,
men ifølge Sofia er der desværre ikke så mange andre politikere der er
engageret/interesseret i sagen. Vi har en opgave i at få kontakt til flere
lokalpolitikere herunder Jan Kaspersen.
b. Christian Østeraas chef for Areal og Ejendomme. Brevet sendes hurtigst
muligt så mødet kan finde sted inden sommeren. Finn Lauridsen og kommunens

nye fondraiser bør også deltage i mødet, hvilket vi også foreslår i brevet. (Kopi
af brev vedlagt referatet)
c. Jan Kaspersen. Har endnu ikke svaret på vores mail. Nete sender den igen.
6. Status på ansøgning om anden fase af vores mindre oprydning. Se punkt 4

7. Isteddagen
Vi har fra Jacob Keller modtaget et foreløbigt forslag til tidsmæssigt og musikmæssigt
program for "Idsteddagen" på Fortunfortet lørdag 25.juli 2015.
Kl.12.00: Mødetid for de deltagende Fanebærere, Artillerister, Landsoldater og
musikere.Omklædning, opstilling og kort forprøve.
Kl.13.00 -ca.14.30. Koncert med 32.Bataillons Musikkorps
Program:
Riberhusmarch (J.F.Frølich),Den Frivillige (F.L.Æ.Kunzen),Dengang Jeg Drog
Afsted (J.O.E.Hornemann),Lazaretvisen (Folkevise), Påskeklokken Kimed Mildt (
Færøsk Folkevise), Kongernes Konge (J.O.E.Hornemann),Triumfmarch
(H.C.Lumbye)
Fredericia Sejrs Reveille ( L.W.Schmidt),Sørgemarch (C.F.Hansen)
Slagscene illustrerende "Slaget ved Idsted"
Midt under Idstedslaget ( L.N.Boisen), Det var en Sommermorgen(
P.A.Heise),Slumrer sødt i Slesvigs Jord (P.A.Hartmann), Velkomsthilsen til De
Danske Krigere ( H.C.Lumbye ).
Nete kontakter Jacob for at finde ud af hvilken form for forplejning de ønsker. Der er
behov for i hvert fald tre bestyrelsesmedlemmer der skal hjælpe med det praktiske i
forbindelse med arrangementet. Ole og Nete skal nok stille op, men der mangler en.
Steen ville kontakte sin søn for at spørge om han havde lyst. Nete og Ole sørger
desuden for at arrangementet annonceres i det grønne område, mailer til de lokale
grundejerforeninger for at bede dem om at udsende det til deres medlemmer.
Vi skal sørge for at der er mulighed for at blive medlem af Fortunfortets Venner d.v.s.
der skal være en liste folk kan skrive sig på, hvis de ønsker at være medlem.

8. Tur til Garderhøjfortet.
Turen aflyses p.g.a. få tilmeldinger (2 stk.)

9. Fastlæggelse af næste mødedato.
Evt. d. 24.6 hvis behov i forbindelse med 25. juli, Isteddagen. Næste bestyrelsesmøde
er d. 12.8 kl. 19.30 Dyrehavegaardsvej, hvor Befæstningsdagen vil blive diskuteret.

10.Evt.
a. Vi er blevet kontaktet af en kommunens fundraiser
i. Vi foreslår et møde hurtigst muligt
ii. Vi foreslår at hun skal deltage i mødet med Christian Østeraas.
b. Befæstningsdagen
i. Sofia Osmani skylder os en lille tale ved Befæstningsdagen. Steen
spørger hende hvornår det ville passe hende

ii. Hoppeborg. Vi spørger Peter Bo om han evt. kunne arrangere noget med
en hoppeborg
iii. Steen vil gentage successen fra sidste år med tegnekonkurrencen for
børn
c. Halloween
i. Vi blev enige om at det var en god ide at invitere de lokale
grundforeninger til Halloween på fortet. Vi spørger Peter Bo om han har
nogle gode ideer.
d. Madpakkested
i. Peter Bo har atter foreslået at Fortunfortet eller dele deraf kan anvendes
som Madpakkerum. Dette vil dog kræve et toilet. Nete og Ole kontakter
TOP VVS for at høre hvad det ville koste at etablere et toilet.
e. Anders Nielsen
i. Anders Nielsen (Betonekspert fra DTU) har kontaktet Steen. Han synes
ikke at være særlig interesseret i at bidrage til at gøre DTU interesseret i
at bruge fortet. Han vil imidlertid kontakte kommunen mhbp at få lov til
at tage en boreprøve af fortets beton. Ikke særligt venligt, men han har
lovet at holde SWP underrettet om hvad der sker.
f. Genoptryk af Fortunfort Visionen.
i. Steen har fået trykt 1.000 exemp. af visionen. Det er meninger at disse
skal bruges i forbindelse med fondsansøgninger, men også skal være
tilgængelige for interesserede ved at putte dem i brochurekasserne ved
fortunfortet, anbringes ved Rådhuset, Stadsarkivet

