Dagsordenen for 49. bestyrelsesmøde, ”Fortunfortets Venner”, torsdag d. 17.
Januar 2019, kl. 18.30 på Dyrehavegaardsvej 56.
Tilstede Dorte, Grethe, Hans Jørgen, Ole og Nete. Jytte og Peter Bo måtte desværre
melde afbud.
1. Godkendelse af referat fra 48. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden.
Godkendtes
2. Regnskab.
Vi har i dag 88 medlemmer, 22 meldte sig ind i forbindelse med Stine Rings
udstilling. Der er 5 erhvervssponsorer. I år har Hjortekær Grundejerforening
indmeldt sig ind som erhvervssponsor. 4 medlemmer har trods rykkere
desværre ikke betalt og slettes derfor som medlemmer.
Der er i regnskabet for 2018 et overskud på godt 3500 kr. Regnskabet for 2018
vedlægges referatet.
3. Status for fondsansøgninger.
Fundraiseren fra Lyngby Taarbæk kommune er kommet med forslag til flere
fonde der kan ansøges. Ole har telefonisk kontaktet fondene og der på
nuværende tidspunkt 6 fonde som der kan ansøges (dog uden de lover noget)
Det er blevet aftalt med kommunen, at der i løbet af foråret 2019 skal sendes
ansøgninger til fondene Real Dania og A.P. Møller.
Det er aftalt med kommunen at vi skal revidere den nuværende vision og
udviklingsplan for Fortunfortet. Visionen skal være lidt mere fokuseret på hvad
fortet konkret anvendes til.
4. Befæstningsdagen hvordan gik det?
Programmet så i 2018 således ud:
Kl. 11.00:
Flaghejsning og velkomst
Kl. 11.00-16.00:
Fortet er åbent, Plancheudstilling om Kbhs 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, 13 og 15:
Rundvisning på fortet.
Kl. 17.00:
Flaget tages ned og fortet lukker. (Vi sluttede
senere p.g.a. Stines Udstilling)
Der var i år desværre ingen annoncering i Det Grønne Område. 32. Bataillons
Musikkorps og kunstnerne fra ”Åbne døre” meldte desværre afbud til
Befæstningsdagen.
Der var enighed om at det var en fin Befæstningsdag og at det var godt at
starte kl. 11.00. Vi håber at både spejderne fra Fortunen Gruppe og
Adventistspejderne møder op igen i 2019. De er altid meget populære.
Kunstnerne fra åbne Døre kommer nok heller ikke i 2019, da de har valgt at
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koncentrere sig om udstillingen i Lyngby Mølle. Vi kontakter Jacob Kjeller fra
32. Bataillions Musikkorps for at høre om de kommer i 2019 til
Befæstningsdagen og om de kommer til Isteddagen.
5. Befæstningsdagen er i år søndag d. 29. september.
6. Generalforsamling
a. Dato:
Vi besluttede os for d. 15. maj. Kl. 19.00
b. Foredragsholder:
Ole og Nete kontakter Skovrider Hans Henrik Christensen fra Jægersborg
Skovdistrikt for at høre om han har lyst til at tale om de forandringer der
foregår i øjeblikket i Dyrehaven, herunder i forhugget fra 1. verdenskrig.
c. Sted:
Dyrehavegårdsvej 56, eller Hjortekærsvej 110
d. På valg er:
Ole, Hans Jørgen og Peter Bo, Grethe (suppleant) og Jytte (suppleant).
Kenneth (revisor) er også på valg.
7. Stines Rings udstilling.
Enighed om det var en stor succes. Det ville være fantastisk hvis lignende
arrangementer kunne laves i 2019.
8. Kommende arrangementer på fortet.
• Rundvisning for Hvidovre Ældresag i August
• Kunstudstilling to weekender i august.
• Filmoptagelser
• Halloween. I forbindelse med Halloween blev vi enige om at foreningen
nok skal spille en mere aktiv rolle evt. sammen med spejderne fra
Fortunen Gruppe hvis vi kan overtale dem til at være med.
9. Fastlæggelse af næste mødedato.
Onsdag d. 10. april kl. 18.30 Dyrehavegårdsvej 56
10.

Eventuelt
Hans Jørgen spurgte om foreningen helt er ophørt med at lave udflugter.
Foreningen laver gerne udflugter, men der var til de forrige arrangementer
meget få deltagere. Hvis der er nogle gode forslag til udflugter, arrangerer
vi gerne ture igen. Men vi vil dog kræve at der mindst er 15 deltagere før
arrangementet gennemføres.
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