Referat af 37. bestyrelsesmøde, ”Fortunfortets Venner”, onsdag d. 13. januar
2016, kl. 19.30 på Dyrehavegaardsvej 56.
Tilstede: Grethe, Ole, Nete, Steen og Hans Jørgen.
1. Godkendelse af referat fra 36. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden.
OK

2. Regnskab
Ole gennemgik regnskabet, som nu opdelt i et driftsregnskab og
vedligeholdelsesregnskab.
• Driftsregnskab: Indtægter i alt i 2015 var 18.000 kr. (inklusive
fondsmidler fra FOG på 10.000 kr. til trykning af folder). Udgifter er på
10.398,80. De største poster på udgiftssiden er arrangementer,
tryksager og generalforsamlingen.
• Vedligeholdelseskontoen: (Wenske Pedersens familiefond). Vi har brugt
32.800 kr. på lys i fortet
Steen foreslog at vi skrev præcist hvad det er hvad vi har købt, hvilket vi
fremover vil gøre. Vi fortsætter med at dele breve ud i cykelafstand. Ellers
sendes per post. Til generalforsamlingen 2016 vil vi stille forslag om at alle der
har email og ønsker at modtage vores breve per mail fremover vil få fortposten
pr. email de resterende får stadig post per snail mail.

3. Møder med kommunen om renovering af fortet
a. Christian Østeraas, Jesper Skytt Wiberg, Winnie Berntson d. 13.
November.
Opfølgning på budget vedtagelsen (LTK har I 2016 afsat 1mill. Kr. til
dække forter). Derudover har LTK lovet at de får lavet tagrenden på
fortet i løbet foråret 2016. Vi betalte for opsætning af lys i fortet, da
kommunen ikke kunne finde en ”kasse”, hvorfra en sådan udgift kunne
trækkes. Til gengæld bekoster de istandsættelse af tagrenden. Strategi
for fremtidige fondsansøgninger blev diskuteret. Vi fordelte opgaverne i
mellem os. LTK søger kulturstyrelsen om lov til renovering af tagrender.
Ole skulle kontakter Greve kommune for at finde ud hvem de har brugt
som rådgiver i forbindelse med den totale renovering af Mosede Fort. Vi
ville meget gerne se deres ansøgning til Kulturstyrelsen vedr. den totale
renovering af fortet…se hvor detaljeret den er. Ole har fundet en kontakt
person i Greve kommune, hun har dog ikke som lovet vendt tilbage i det
nye år. Ole kontakter hende. Finn Lauridsen (LTK) har sendt en
ansøgning til Kulturstyrelsen vedr. tagrenden.
b. Møde med Winnie Berntson d. 7. januar 2016
Ansøgningen til Underværker blev diskuteret med fokus på budgetplan,
finansieringsplan, tidsplan og driftsplan.

4. Ansøgning til Realdania Undervaerker.dk (ansøgningsfrist 27.1.2016)
a. Skrivelse til Det Grønne Område
Vi skal have en lille artikel i DGO. Formålet er at få folk til at gå ind og
like og meget gerne kommenterer ansøgningen på Underværker. Nete
har lavet et udkast som rettes til og sendes til DGO torsdag. 14. januar.
b. Skrive til grundejerforeninger
Nete+Ole skriver ud til de lokale grundejerforeningen for at opfordre dem
til at like ansøgningen meget gerne som forening ellers som enkelt
personer.
c. Skrive til andre
Nete og Ole skriver til spejderne Fortunen gruppen og Peter Bo, Tec,
Aktive kanonerer, Jacob Keller. Steen laver opslag på Facebook og
skriver til Vidensby Lyngby og Novozymes.
d. Skrive til egne medlemmer
Nete + Ole skriver en ganske kort email til medlemmerne så de kan like
ansøgningen.
e. Revidering af ansøgning til underværker
Nete + Ole revideringer ansøgningen. Bl.a. skal overskriften være
Fortunfortet som lokalt kulturcenter.
f. Vedlægning af dokumenter til ansøgningen
1.
Billeder (m. tekst), Steen
2.
Budget, finansieringsplan, driftsplan og tidsplan Nete+Ole
3.
Vision, Nete+Ole
Winnie arbejder videre på officiel tilkendegivelse om kommunes interesse
5. ”Små” arbejder på Fortunfortet
a. Åbning af skydeskår.
Vi mangler et skydeskår. Vi har gitre de skal blot sættes op
b. Opsætning af lys.
Er færdigt.
6. Befæstningsdagen
a. Rundvisning, Nete
b. Tur langs Dyrehavestillingen, Steen
c. Hoppeborg, Peter Bo
d. Børnearrangementer
e. Salg af kaffe og te
f. Hvem skal stå for hvad
Det er vigtigt i år at alt er klappet tidligt i september da Nete og Ole rejser i
perioden 15-24 september. Vi laver en tjekliste over de begivenheder der skal
foregår. I forbindelse med at vi skriver til Jacob keller, Peter Bo og Spejderne
minder vi dem om at Befæstningensdagen er d. 25. september og spørger om
de kommer. Peter Bo har endnu ikke fået betaling for Hoppeborgen. Vi rykker
lige Peter Bo, så han kan få sine penge. Hanne Isabella er med på at komme
på Befæstningsdagen. Vi undersøger om vi kan få åbnet skodderne. Steen

kontakter smeden og spørger hvad det koster at få dem åbnet. Spørger Mogens
om han i 2016 har lyst til at introducere rundvisningerne
7. Facebook + hjemmesiden
a. Hvordan bruger vi det til at promovere vores projekt omkring fortet?
Steen har snakket med Elisabeths niece som er kommunikationsekspert
og hun vil introducere os til Facebook og hvordan vi lægger ting op m.
link. Steen kontakter Nete+Ole vedr. mødedato.
8. Fastlæggelse af næste mødedato.
Onsdag d. 30. marts
9. Evt
a. Kong Vinter
Afholdes d. 16. januar, hvor der bl.a. vil være en post på fortet. NMN og
Ole holder fortet åbent.
b. Steen orienterer om trykning af folder.
Er kommet langt. Sofia laver forord. 1000 eksemplarer. Vil skal have
promoveret det, måske en lille happening på fortet hvor vi bla. invitere
skolelærer fra LTK.

