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Referat af 53. bestyrelsesmøde i ”Fortunfortets Venner”, torsdag d. 10. oktober 
2019, kl. 18.30, på Dyrehavegårdsvej 56, Kongens Lyngby.  
 
Tilstede: Carsten, Grethe, Ole og Nete, 
Der var afbud fra Dorte og Jytte. Ole havde i dagene inden mødet uden held forsøgt at få fat i 
Hans-Jørgen. 

 
1. Godkendelse af referat fra 52. bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsorden.  

Ingen kommentarer.  
Ole oplyste, at for at gaver til en forening kan blive fradragsberettiget, skal dette 
godkendes af Skattestyrelsen. Betingelserne er bl.a. at foreningen have mindst 300 
medlemmer, flere end 100 gavegivere og en samlet indtægt 150.000 kr. Det er derfor ikke 
en mulighed for ”Fortunfortets Venner”. 

 
2. Aktuel regnskabsstatus.  

Regnskabet udviser pt. et overskud på godt 4.000 kr., men der mangler afholdelse af 
udgifter til leje af hoppepuden til Befæstningsdagen samt til Halloween-arrangementet.  
Der er pt. 11. medlemmer som ikke har betalt kontingentet for 2019, men Ole sender en 
reminder til dem. Ole vil kontakte Københavns Befæstningsforening og foreslå at de 
fremover sørger for at folder Befæstningsdagsfolderen max vejer ca. 45 gram, så folder + 
et følgebrev + kuverten samlet vejer under 50 gram, så der kun skal 10 kr. på i porto (år 
skulle der 20 kr. på brevene). Foreningen har nu 87 medlemmer inkl. 5 erhvervs-
medlemmer (regnskabsstatus vedlægges referatet). 

 
3. Status for fondsansøgninger.  

Beckett-fonden gav desværre afslag på vores ansøgning. Nete og Ole har skrevet til 
formanden for Novo Nordisk Fonden, Lars Rebien Sørensen, for at spørge om han har lyst 
til at se fortet i forbindelse med første spadestik af LIFE d. 1. november, hvor han alligevel 
skal holde tale. Dvs. med henblik på et samarbejde med LIFE og penge fra Novo Nordisk 
Fonden til renoveringsprojektet for fortet. Vi har ”cc’et” brevet til Sofia Osmani, som også 
skal holde tale den dag. Nete og Ole sender ansøgninger til A.P. Møller-, Realdania- og 
Hempelfondene i løbet af efteråret.  

 
4. Evaluering af Befæstningsdagen.  

Meget god dag, men der kom desværre ikke så mange som tidligere p.g.a. regnvejret om 
eftermiddagen. Eller er der ved at opstå en mætning? Måske skulle vi holde en pause i 
2021 hvor der forhåbentlig også sker noget med renoveringen af fortet. 
Til næste år er det 20’ende år i træk at der er befæstningsdag og vi har besluttet at vi i 
hvert fald holder Befæstningsdag i 2020. Vi fortsætter formentlig som i år, med 
smårevideringer i rundvisningerne. Men hvordan undgår vi at vi taber nogle deltagere 
under rundvisningerne? Skal vi fortsætte med salg af kaffe mv. som vi plejer? Det ville være 
ønskværdigt hvis det var en person som kunne overtage ansvaret for indkøb til og opstilling 
af kaffesalg mv. 
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5. Halloween på fortet torsdag d. 31. oktober.  
Ved Befæstningsdagen havde vi et skilt stående, hvor vi opfordrede folk til at engagere sig i 
en Halloweenfest på fortet. Ole og Nete indkaldte de interesserede til et møde d. 9.10.19. 
Vi måtte desværre flytte mødet til den 17.10.19. Halloween på fortet skal annonceres til 
medlemmerne af de lokale grundejerforeninger, der skal være et skilt ved Fortunfortet og 
så emailes der til medlemmer af ”Fortunfortets Venner”, idet arrangementet primært skal 
være for de lokale beboere. Ole vil desuden omdele en invitation til beboerne på vejene 
nærmest Fortunfortet. Vi besluttede at der må anvendes ca. 1500 kr. på arrangementet. 
Udover Ole og Nete møder Carsten og Dorte også op på selve dagen.  

 
6. Foredragsholder til generalforsamlingen onsdag d. 13. maj 2020.  

Et af foreningens medlemmer, Camilla Bruun Mancher, som er naturvejleder og arbejder 
med sundhedstiltag hos Lyngby-Taarbæk kommune, har tilbudt at fortælle om 
Dyrehavestillingen på Generalforsamlingen 2020. Jytte kender Bjørn Westerbek Dahl, som 
har bidraget til bogen ”Guide til Københavns Befæstning” vedr. afsnittet ”De bastionære 
fæstningen 1600-1870”. Jytte har foreslået at han holder foredrag på generalforsamlingen, 
men det skal afklares om han skal have et honorar, idet foreningen har ikke mulighed for at 
betale et honorar, men giver normalt foredragsholdere et par flasker vin. Vi aftalte at Ole 
kontakter Jytte for at høre om hun vil kontakte Bjørn og spørge om hvad han evt. kan tale 
om og om han skal have honorar. Han er bestemt en mulig kandidat til 2021. 

 
7. Fastlæggelse af næste mødedato.  

Den 16. januar 2020 kl. 18.30, Dyrehavegårdsvej 56. 
 

8. Eventuelt.  

• Kontakt til LEGO om sponsorering af legoklodser til at bygge en model af Fortunfortet. 

Carsten kontakter PR afdeling hos Lego. 

• Jyttes materiale om bombardementet på Bornholm ved afslutningen af 2. verdenskrig.   
Jytte har tidligere nævnt muligheden for at holde et foredrag på foreningens 
generalforsamling om dette emne. Ole kontakter Jytte og spørger mere specifikt om 
hendes hensigt med disse papirer.  I første omgang sender Ole et skan af papirerne til 
bestyrelsen. 


