Referat af 42. bestyrelsesmøde, ”Fortunfortets Venner”, onsdag d. 15.
februar 2017, kl. 19.00 på Hjortekærsvej 110.
Tilstede: Grethe, Dorte, Hans Jørgen, Ole og Nete
1. Godkendelse af referat fra 41. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden.
Ingen bemærkninger
2. Regnskab.
Medlemstal: Ved udgangen af 2016, 68 medlemmer, 5 erhvervsmedlemmer og
63 ”almindelige” medlemmer. Der er således en tilgang på 15 medlemmer og
en udmelding. Vi har 3 unge medlemmer. Regnskab vedlægges.
3. Generalforsamling.
a. Evt. foredragsholder til generalforsamling 2017
Jytte har kontaktet Frans Nielsen som desværre har takket nej tak.
Ole nævnte at Hjortekær Grundejerforening har fået en medarbejder fra
Kroppedal Museum til at holde foredrag ved Grundejerforeningens
generalforsamling. Foredraget skal omhandle resultatet af deres
udgravninger af Baunehøj Stillingen på Dyrehavegaards jorde, hvilket har
fundet sted i forbindelse med NovoZymes byggeriet. Ole og Nete sender
en email til Kroppedal Museum for at spørge om muligheden for at
gentage dette foredrag ved ”Fortunfortets Venners” generalforsamling.
Ellers opfordres alle til at tænke over potentielle foredragsholdere. Ole og
Nete sender Steen en email for at spørge om han skulle have nogle
forslag
b. Dato
Den 17 maj. 2017
4. Renoveringsarbejder på Fortunfortet.
a. Status på fondsansøgninger
• Svar fra Augustinus og Louis Hansen
Vi har desværre fået nej fra Augustinus Fonden. Begrundelsen var bl.a.
at de tidligere har støttet tilsvarende projekter. Augustinus fonden så
derudover gerne en tilladelse fra Slots og Kulturstyrelsen.
Vi har endnu ikke hørt noget fra Louis Hansen. Vi sendte en
papiransøgning, den ville de taste ind i deres nye elektroniske
ansøgningssystem. Ole og Nete sender en email m.h.t. en opdatering
af processen.
• Nye ansøgninger, hvilke andre fonde kan vi søge?
PT sat i bero. -Men vi planlægger at ansøge Knud Højgaards Fond og
A.P. Møller. Vi har tidligere overvejet at søge Hartmanns Fond, men har
besluttet ikke at gøre det, da de giver ganske små beløb.
b. Status på ansøgning til Slots og Kulturstyrelsen
• Møde med h.h.v. arkitektfirmaerne Fogh & Følner samt Erik Møller
arkitekter.
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Bestyrelsen for ”Fortunfortets Venner” har i efteråret afholde møder
med de to ovennævnte arkitektfirmaer på Fortunfortet. Formålet var at
vise dem fortet således at de kunne komme med tilbud på
udarbejdelsen af en ansøgning til Slots og Kulturstyrelsen. Fogh &
Følner nævnte ved mødet muligheden for at få en principiel
forhåndsgodkendelse fra Slots og Kulturstyrelsen. D.v.s. der skal
udarbejdes en mindre detaljeret dispensationsansøgning og så kan vi
efterhånden som vi forhåbentlig får pengene udarbejde en mere
detaljeret ansøgning for de renoveringsarbejder vi har fået penge til.
Udarbejdelsen af en forhåndsgodkendelse vil også være billigere end
den fuldstændige dispensationsansøgning. Forhåndsgodkendelse vi
derudover være vigtigt i forbindelse med fondsansøgninger. Vi har nu
fået tilbud fra dem begge.
Hvad blev vi enige om med kommunen (møde 10.feb. 2017) vedr. evt.
brug af arkitektfirmaer.
Mødet med Birger Kjer Hansen og Finn Lauridsen blev desværre aflyst
da Birger Kjer Hansen var syg. Ole og Nete holdt dog i den følgende
uge et møde med Finn Lauridsen. Ved dette møde blev vi enige om at
kontakte det billigste arkitektfirma m.h.p. et opfølgningsmøde.
Jytte har været på Rigsarkivet for at lede efter kort, og materialebeskrivelser. Resultat?
Jytte har umiddelbart ikke fundet noget og på nuværende tidspunkt er
der ingen grund til at fortsætte, hvorfor det mest fornuftige er at Jytte
indstillinger søgningen.
Steen ville kontakte Garderhøjfortet for at se om de har en ansøgning
til Slots og Kulturstyrelsen, ville evt. spørge Christian Eugen-Olsen.
Resultat?
Da Steen desværre ikke var tilstede vides det ikke om der har været
noget resultat. Men det har måske heller ikke den store betydning nu.
Separat ansøgning til facaderenovering omkring hovedport
Vi blev ved mødet med Finn Lauridsen enige om at lave en separat
ansøgning til Slots og Kulturstyrelsen vedr. renovering af facadepartiet
omkring hovedporten. Finn ville udfærdige denne ansøgning. Finn har
desuden lavet et større research arbejde for at finde ud af hvordan
man behandler kalksalpeter udsivningerne. Et tysk firma ved navn
Weber havde løsninger.

c. Økonomiske aftaler med kommunen vedr.
• ”Fortunfortets Venners” andel i udgifter til arkitektfirmaernes arbejde.
• ”Fortunfortets Venners” andel i udgifter til Facaderenoveringen.
Kommunen vil forsøge at finde midler til udarbejdelse af forhåndsgodkendelsen til Slots og Kulturstyrelsen og til facaderenoveringen omkring
hovedporten.
5. Møder med kommunen, andre emner end renovering.
a. Udlån af fortet
Ved udlån af Fortunfortet skal Finn Lauridsen fra kommunen altid
informeres. Den pågældende person fra ”Fortunfortets Venners”
bestyrelse som er kontaktperson i forbindelse med udlånet skal sørge for

at åbne fortet og siden låse det når arrangementet er færdigt. D.v.s. vi
må ikke udlevere nøglen.
b. Sikkerhed og forsikringsforhold.
Birger Kjer Hansen var desværre syg ved mødet i februar med
”Fortunfortets Venner”, hvorfor der ikke er ny information om dette. Han
skulle undersøge om kommunen kan brages til ansvar ved evt. uheld på
fortet.
Ole har kontaktet Gladsaxe kommune for at høre hvad de gør i forbindelse med
evt. udlån af Bagsværdfortet. De har ikke et regelsæt, da der ikke er mulighed for
at komme ind i fortet. D.v.s. Bagsværdfortet udlånes ikke.
6. Arrangementet onsdag d. 16. november på Fortunfortet vedr. bogen:
Forfatningskampen og Københavns Befæstning. Hvordan gik det?
Det var en rigtig fin dag med en absolut tilfredsstillende mediedækning. I den
forbindelse kom vi til at diskutere hvor mange eksemplarer af Steens bog vedr.
Forfatningskampen og Københavns Befæstning der er tilbage. Skal bogen
genoptrykkes?
7. Fastlæggelse af næste mødedato.
Den 4 eller 6 april. Spørger Steen og Jytte hvilken dato der passer dem
8. Eventuelt.
a. Brev til Bertel Harder
Steen har forfattet og sendt et brev til Bertel Harder da Bertel Harder var
kulturminister. Steen ønsker at vi drøfter hans forslag om et arrangement
med Bertel Haarder som et led i at få fortet gjort til et museum for
demokrati.
Der var ikke umiddelbart opbakning til at sende et lignende brev til den
nuværende kulturminister.

