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Referat 48. bestyrelsesmøde, ”Fortunfortets Venner”, torsdag d. 16. August 
2018, kl. 18.30 på Dyrehavegaardsvej 56. 
 

Tilstede: Jytte, Hans Jørgen, Dorte, Grethe. Ole og Nete 

 
1. Godkendelse af referat fra 47. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 

dagsorden. 
Ingen kommentarer 
 

2. Regnskab. 
Vi har på nuværende tidspunkt 72 medlemmer incl. 4 erhvervsmedlemmer. På 

opfordring fra medlemmer, er opkrævning af kontingent for 2018 udsendt pr. 
email til de medlemmer, som har oplyst deres email til foreningen (53 stk.). De 
øvrige medlemmer (17 stk.) har modtaget et brev, enten omdelt eller sendt pr. 

post. Resultatet er der pt., kun er godt 30 medlemmer, som har betalt 
kontingentet. Derfor vil opkrævning af medlemskontingent fremover ske via 

omdelte breve samt per post med vedlagt giroindbetalingskort (altså som 
tidligere). 
Driftsregnskabet udviser pt. et overskud på 551 kr., men der mangler jo som 

nævnt mange kontingentindbetalinger. Hidtil er der afholdt udgifter til 
generalforsamlingen, kontorhold, hjemmeside og diverse, bla. en ny stander til 

flagstangen på Fortunfortet.. På vedligeholdelseskontoen er der afholdt 100.000 
kr. som foreningens andel af udgifterne til fremstilling og opsætning af 
fortnavn, opførelsesår, skjold og kongekrone. Der indestår herefter 7.519 kr. på 

vedligeholdelseskontoen.  
 

3. Isteddagen, aflysning i år. 
Da Jacob Keller ikke kunne samle et spilledygtigt orkester, blev dette 

arrangement desværre aflyst. 
 

4.  Renoveringsarbejder status.   

a. Opsætning af fortnavn mv. 
Fortnavn mv. sat op på fortet midt juni. Utrolig flotte!! 

b. Opretning af brostensbelægningen foran hovedporten 
Kommunen har i forbindelse med et møde i juli måned på fortet lovet at 
oprette brostensbelægningen foran hovedporten. Arbejdet forventes 

udført i uge 38. 
 

5.  Fondsansøgninger.  
a. Orientering om samarbejdet med kommunen på kort, mellemlangt og langt 

sigt, herunder nye ansøgninger til fonde. 

Ole og Nete har igennem ca. ½ år arbejdet sammen med kommunens 
turist og kulturområdet for at bedre kunne definere formålet med en 

renovering af fortet, hvilket er meget vigtigt i fremtidige 
fondsansøgninger.  Der arbejdes med flere spændende muligheder.  
Jytte nævnte i den forbindelse at Det Classenske Fideicommis måske var 

en mulig fond at søge. 
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6. Nye informationstavler på fortet med dansk og engelsk tekst samt 
oversættelse af informationsfolderen til engelsk. 

I forbindelse med overstående samarbejde, af kommunens kommunikations-
medarbejdere tilbudt at oversætte teksten på informationstavlerne på fortet 
samt informationsfolderen til engelsk, hvilket er foretaget i juli måned. De nye 

informationstavler samt den oversatte informationsfolder kan ses på fortet.  
 

7. Befæstningsdagen 
Programmet ser i år således ud: 

Kl. 11.00:    Flaghejsning og velkomst. 
Kl. 11.00-16.00:  Fortet er åbent og tilbyder mange familievenlige 

aktiviteter, så som:  
Plancheudstilling om Københavns nyere 
Befæstning.   
Spejderne fra Fortunen Gruppe laver bål og 
snobrød. 

Adventistspejderne, hoppepude og ”usynligt 

natløb” for børnene inde i fortet.  

Andre spændende aktiviteter for børn. 
   Salg af kaffe, te, sodavand og kage. 

Kl. 11.00, 13.00  

og 15.00:   Rundvisning på fortet. 
Kl. 16.00:    Flaget tages ned og fortet lukker.   

 
32. Bataillons Musikkorps og kunstnerne fra ”Åbne døre” har desværre meldt 

afbud til Befæstningsdagen i år. 
 
a. Starttidspunkt. Som noget nyt Kl. 11.00. 

b. Tre rundvisninger, hvem viser rundt. Nete tager de to første 
rundvisninger og Henrik Mortensen den sidste 

c. Spejdere Fortunen Gruppe. Sørger for bål, popkorn, snobrød. Nete har 
lovet at sørge for saftevand 

d. Adventistspejderne, hoppepude og ”usynligt natløb” for børnene 

inde i fortet. Ole og Nete kontakter Adventistspejderne for at høre 
nærmere om programmet og får at høre hvordan vi kan hjælpe. 

e. Kreative lege for børnene. (Jytte, gem mælkekartoner med låg) 
f. Kaffe, the og kage. Grethe, Dorte. Nete spørger Tove  
g. Annoncering i Det Grønne Område, Kulturnaut, Facebook, 

Hjemmesiden og til medlemmer. Ole og Nete 
h. Frokost. Ole og Nete sørger for at der sandwich til de aktive medlemmer 

af Fortunfortets Venner og til spejderne. 
 

8. Fastlæggelse af næste mødedato. 

8. november 2018 kl. 18.30 
 

9. Eventuelt. 
• Folderen vedr. Befæstningsdagen er færdig. Ole og Nete henter den i 

Ejbybunkeren i næste uge og sørge for at aflevere eksemplarer til 

Dorte(20 stk),Jytte (50stk), spejderne Fortunen Gruppe (20 stk). 
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Derudover vedlægges et eksemplar til medlemmer i forbindelse med det 
breve der udsender i september for at annoncere af Befæstningsdagen.  

• Det blev diskuteret om vi atter i år skulle forsøge at finde personer der 
var interesseret i at lave et Halloween arrangement på fortet.  Ole og 
Nete vil kontakte de omkringliggende grundejerforeninger samt 

spejderne Fortunen Gruppe 
• Jytte vil kontakte Bjørn Vesterdæk-Dal for at høre om han kan holde 

foredrag ved næste generalforsamling. 


