Referat 44. bestyrelsesmøde, ”Fortunfortets Venner”, d. 1. juni kl. 19.00.
Dyrehavegaardsvej 56.
1. Godkendelse af referat fra 43. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden.
Steen havde en del kommentarer til referatet af 43. bestyrelsesmøde.(se vedlagte
bilag). Bestyrelsen diskuterede kommentarerne. Desværre var Steen ikke tilstede
hvilket vanskelig gjorde drøftelsen
Vedr. punkt 5.
• Sætningen: Nete og Ole ønsker et parforcejagt museum eller Dyrehavemuseum.
Det er Ole og Netes ønske og som det også fremgik ved generalforsamlingen mange
medlemmers ønske af fortet forbliver som er fort.
• Sætningen: Yderligere fondsansøgninger udskydes til der er fundet en fælles
målsætning. Dette var ikke en fælles beslutning ved sidste bestyrelsesmøde. Når
forhåndsgodkendelsen er klar er det oplagt at fortsætte med ansøgnings-processen.

2. Generalforsamling.
• Hvordan gik det?
Det gik virkeligt godt. Fint fremmøde (ca. 17) og spændende foredrag. Vi
regner med at invitere Anders Kring Mortensen til næste eller
næstkommende generalforsamling for at høre om udviklingen indenfor
projektet.
• Konstituering af bestyrelsen, som kommer til at bestå af Steen, Ole,
Nete, Peter Bo og Hans Jørgen. Som suppleanter Grethe, Dorte og Jytte.
o Steen. Webmaster
o Ole. Kasserer
o Nete. Formand
o Peter Bo. Eventmanager
3. Befæstningsdagen d. 24. september 2017. Programmet skal afleveres
hurtigst muligt!!!!
• Peter Bo kommer ikke
• Turen langs Dyrehavestillingen er aflyst
• Spejdere Fortunen Gruppe?
o Nete kontakter dem
• Kreative lege for børnene (Jytte)?
o Jytte foreslog forskellig lege. Nete kontakter Peter Bo for at høre
om han har en opskrift på et godt løb på fortet
• Rundvisninger, hvor mange, hvornår og hvem viser rundt?
o Rundvisning kl. 10.30, 13.00 og 15.00. Rundvisningerne foretages
af Steen, Henrik Mortensen og Nete. (aftaler indbyrdes hvilken
rundvisning de tager)
• Jacob Kellers Musikkorps 32. Bataillon
o Spille en eller to gange og hvornår?
En gang kl. 11.30-12.30
o Indkøb af smørebrød+vand
Ole og Nete køber ind.
• Kaffe, the og kage.
o Indkøb af service
Ole og Nete sørger for dette
o Vand, kaffe

•
•

o Kager hjemmebag blandt medlemmer?
Medlemmer opfordres til at bage i forbindels med invitation til
Befæstningsdagen
Annoncering i Det Grønne Område, kulturnaut, facebook, hjemmesiden.
o Steen annoncerer på facebook og hjemmesiden. Ole og Nete i
Grønne område (aftales med Hans Nielsen) og kulturnaut.
Kunstnere fra ”Åbne Døre”
o Der kommer 14.

4. Idsteddagen d. 25. juli 2017
• Hjælpere
o Dorte, Grethe, Ole, Hans Jørgen og muligvis Jytte
• Annoncering, Det Grønne Område, kulturnaut, facebook, hjemmesiden.
o Steen annoncerer på facebook og hjemmesiden. Ole og Nete i
Grønne område og kulturnaut.
• Kanonbrev
o Ole og Nete forfatter dette og uddeler det til nærmeste naboer.
• Tilladelse fra politiet
o Det sørger kanonererne for
• Indkøb af vand+snacks.
o Hans Jørgen (30 ½ kildevand fra Netto eller fakta), Ole og Nete
køber snacks og øl.
5. Renoveringsarbejder på Fortunfortet
• Status på ansøgning til Slots og Kulturstyrelsen (SLKS),
o Sendes formentlig til SLKS sidst på måneden. Processen kan evt.
tage lidt længere da tidligere sagsbehandler har søgt andet job i
forbindelse med SLKS udflyttes til Nykøbing Falster• Status for facaderenovering omkring hovedporten
o Ansøgning til SLKS er afsendt af kommunen fra en måneds
tidsiden. Arbejder kan formentlig påbegyndes når tilladelsen
foreligger.
6. Fastlæggelse af næste mødedato.
10. august kl. 19.00
7. Eventuelt.
• Ole oplyste at Fortunfortets Venner har 60 private medlemmer og 5
erhvervsmedlemmer.
• Ole og Nete sammensætter programmet til Befæstningsdagen og sender
det til Københavns Befæstningsforening i løbet af Juni

