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Referat af 52. bestyrelsesmøde, i ”Fortunfortets Venner”, d. 29.august 2019, 
kl. 18.30 på Dyrehavegaardsvej 56, Kongens Lyngby. 
 

 

1. Godkendelse af referat fra 51. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 
dagsorden. 

Godkendtes. 
 

2. Aktuel regnskabsstatus.  

Der er pt. ca. 20 medlemmer der mangler at betale medlemskontingentet for 
2019. De 5 erhvervsmedlemmer har alle betalt. Foreningen har modtaget 1.000 

kr. fra Stine Ring Hansen, svarende til foreningens andel af den frivillige entré i 
forbindelse med hendes jubilæumsudstilling sidste år. Den særlige bankkonto til 
”Fortunfortets vedligeholdelseskonto” er nedlagt og indestående på godt 7.200 

kr. er overført til foreningens almindelige bankkonto. Der er herefter godt 
32.000 kr. på bankkontoen og driftsoverskuddet i 2019 er pt. på godt 6.000 kr.  

 
3. Status for fondsansøgninger.  

Ole og Nete har i sommer sendt en ansøgning til Beckett Fonden og planlægger 

at sende ansøgninger til Hempelfonden, Novo Nordisk Fonden, A.P. Møller 
Fonden og RealDania Fonden. 

 
4. Aktiviteter på fortet 

• Fotosession 6. juli.  

Fortunfortets Venner har modtaget en kopi af billeder fra fotosessionen. 
• Omvisning for Ældresagen i Hvidovre d. 7. august.  

Der mødte 19 medlemmer fra Ældresagen i Hvidovre. Deltagerne blev 
delt i to hold, hvor Nete fortalte om Fortunfortet og Ole fortalte om 

Københavns nyere Befæstning. Bortset fra lidt problemer med AV 
udstyret, så gik rundvisningerne fint. 

• Optagelse af musikvideo med Ida Laurberg d. 14-16. august  

Videoen lægges på YouTube, når den er færdig. 
• Spejderløb d. 4 - 5. oktober (Tropsspejderne i DDS, Ege division) 

• Spejderløb d. 5. oktober (Alugod gruppe, Værløse) 
De to forskellige spejdergrupper har ønsket at bruge fortet den 4/5 
oktober, men det kan heldigvis godt lade side gøre tidsmæssigt uden 

overlapning. 
 

5. Møde med borgmesteren d. 15. august. 
Nete og Ole deltog i mødet. Sofia Osmani var meget positiv overfor vores 
arbejde med Fortunfortet og roste os for indsatsen. Kommunen har desværre 

ikke pt. mulighed for at bruge flere økonomiske midler på renovering af fortet, 
men Sofia støtter vores projekt og skriver gerne under på et nyt 

anbefalingsbrev, som vi kan vedlægge vores ansøgninger.  
Vi diskuterede også muligheden for sammen med Stadsarkivet på Frieboeshvile 
at arrangere en Halloween Fest på fortet. Sofia fortalte at Stadsarkivet allerede 

var meget langt med forberedelserne til deres arrangement i år, så det bliver 
derfor nok først til næste år, at vi kan lave et fælles arrangement. Nete og Ole 

kontakter Stadsarkivar Mette Henriksen, Stadsarkivet. 
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6. Befæstningsdagen 
Program:  

Kl. 11.00: Flaghejsning og velkomst.  
Kl. 11.00-16.00: Fortet er åbent,  
- 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, 13 og 15: Rundvisning på fortet.  (Ole og Nete sørger for dette) 

Kl. 16.00: Flaget tages ned og fortet lukker. 

 
Vi mødes kl. 9.30. Ole og Nete sørger for indkøb af sandwich til frokost (til 
spejdere og deltagere fra Fortunfortets Venner). Ole og Nete sørger desuden for 

indkøb af kaffe, te, kage, sodavand, engangskrus m.m. I forbindelse med at 
medlemmerne inviteres til at deltage i Befæstningsdagen spørger vi om der er 

nogen der har mulighed for at en bage kage. Derudover vil Ole, Jytte og Grethe 
bage en kage. Jytte kender en trompetist som evt. kunne spille reveillen når 
flaget hejses. Jytte kontakter vedkommende hurtigst muligt. Vi opfordres til at 

gemme mælkekartoner som Jytte skal bruge i forbindelse med hendes kreative 
arrangementer for børn.  

 
7. Halloween d. 31. oktober 

Vi blev enige om at det var en god ide at vi arrangerede en Halloweenfest på 

fortet, og at vi skal invitere de lokale beboere i Fortunfort-området til at møde 
op torsdag d. 31. oktober med deres flotte udskårne græskarhoveder, som 

dernæst anbringes i fortet (hvor lyset selvfølgelig er slukket). Vi skal finde en 
dommer til at bedømme den kunstneriske udførelse af græskarhoveder og der 

skal selvfølgelig være præmier til vinderne. Fortet skal selvfølgelig udsmykkes 
”uhyggeligt”.  Invitationen, vil ud over foreningens medlemmer, også blive 
udsendt til medlemmerne af de lokale grundejerforeninger og ved opsætning af 

plakater ved fortet. 
 

1. Fastlæggelse af næste mødedato.  
Datoen for næste bestyrelsesmøde blev aftalt til: torsdag d. 10.10. 2019 kl. 
18.30 Dyrehavegaardsvej 56, Kongens Lyngby 

 
2. Eventuelt.  

• Jytte skulle have medbragt materiale om bombardementet på Bornholm 
ved afslutningen af 2. verdenskrig. Dette udskydes til næste 
bestyrelsesmøde.  

• Datoen for generalforsamlingen planlægges til d. 13. maj. 2019. 
• Carsten spurgte om der var rettet henvendelse til LEGO om sponsorering 

af legoklodser til at bygge en model af Fortunfortet. Ole oplyste at dette 
endnu var sket. 

 

 

 

  


