”Fortunfortets Venner”

Referat af 55. bestyrelsesmøde i ”Fortunfortets Venner”, lørdag d. 22. august 2020, kl. 15.00, på
Hjortekærsvej 110, Kongens Lyngby.
1. Godkendelse af referat fra 54. bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsorden.
Ingen kommentarer.
2. Orientering om foreningens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde.
a) Hans Jørgen ønskede desværre ikke at fortsætte i bestyrelsen indtil generalforsamlingen i
maj 2021, men heldigvis ville alle øvrige bestyrelsesmedlemmer gerne fortsætte.
b) Den 5. marts lånte spejderne fra Fortunen Gruppe fortet en aften til et løb inde i det
mørklagte fort.
c) Den 2.-3. maj var der planlagt et spejderløb, med en post på Fortunfortet, men løbet blev
desværre aflyst pga. Covid-19 situationen.
d) Den 9. juni havde fortet besøg af en lille afdeling med 9 medarbejdere fra NovoZymes som
led i et personalearrangement.
e) Fra den 26. juni–29. juni var fortet igen udlånt til optagelse af en kortfilm, hvor fortet
danner ramme for et fremtidsunivers, hvor vores karakter skjuler sig ”under jorden”.
f) Fortet var den 26. juni om eftermiddagen udlånt til et af foreningens medlemmer, der selv
sørgede for rundvisning mv. i fortet for nogle kolleger.
g) Fortet har den 8. juni været udlånt til kommunens ryge-stop i naturen. Der afholdes i år
yderligere ryge-stop kurser i naturen på fortet d. 24. august og 21. september.
h) Den 18. november er Nete og Ole inviteret til at afholde et foredrag om Fortunfortet for
medlemmerne af Hellerup Rotary Klub.
i) Nete og Ole har deltaget i en tur med Københavns Befæstningsforening til Saltholm d. 16.
juni.
j) Nete og Ole deltog d. 5. marts i generalforsamlingen i Københavns Befæstningsforening
hvor det bl.a. blev besluttet, at der skal udarbejdes en ny brochure om Københavns nyere
Befæstning til afløsning af Københavns Amts brochure fra 2003. Det blev tillige besluttet, at
Befæstningsforeningens folder om arrangementerne på Befæstningsdagen skulle forenkles
og både kunne anvendes separat og som et indstik i den nye brochure.
3. Økonomisk støtte fra Realdania til Københavns Befæstningsforening til afholdelse af
Befæstningsdagen.
Realdania har i år afsat 175 mio. kr. afbødning af virkningerne af Corona-krisen. 10 mio. kr.
af denne bevilling er afsat til projektet ”Byd indenfor”, der er øremærket til støtte til
arrangementer og aktiviteter i kultur- og oplevelsesinstitutioner, for eksempel afholdelse af
Befæstningsdagen. Befæstningsforeningen har af disse midler modtaget en bevilling fra
Realdania på 221.000 kr. til ekstra aktiviteter på Befæstningsdagen. Pengene er tænkt
anvendt til at fremstille en ny brochure om Københavns nyere Befæstning (afløser for
Amts-folderen fra 2003), jfr. dagsordenens punkt 2j, beachflags og roll-ups samt til andre
aktiviteter eller materialer, der gerne må kunne anvendes flere år frem. ”Fortunfortets
Venner” har fået bevilget 5.000 kr. fra Befæstningsforeningen som støtte til anskaffelse af
en ny bærbar computer og en ny projektor til vores Powerpoint-foredrag om Fortunfortet
og Københavns nyere Befæstning, som bl.a. vises på Befæstningsdagen. Det blev besluttet
at foreningen skulle indkøbe en projektor og bærbar computer af god kvalitet.
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4. Aktuel regnskabsstatus 2020.
Vi har i år kontingentindtægter på 10.200,00 kr. og diverse indtægter på 5.900,00 kr., der
består af støttebeløbet fra Realdania på 5.000,00 kr. samt 900,00 kr. i øvrige støttebeløb. I
alt indtægter på 16.100 kr. Der er pt. afholdt udgifter på 2.471,20 kr., der primært er brugt
til hjemmesiden samt frimærker og kuverter. Overskuddet i år udgør derfor pt. 13.628,80
kr., hvoraf vi herefter skal afholde udgifter til indkøb af computer og projektor. Foreningen
har pt. 84 medlemmer, 79 private medlemmer og 5 erhvervsmedlemmer.
5. Status for fondsansøgninger.
Støttetilsagnet fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond udløb d. 28. juni. Fonden havde i
støttetilsagnet åbnet mulighed for at indsende en ny ansøgning hvis projektet ikke blev
fundfinansieret. Derfor har ”Fortunfortets Venner” sammen med kommunen sendt et brev
til Aage og Johanne Louis-Hansen Fond med tre forskellige scenarier for gennemførelse af
et reduceret renoveringsprojekt for fortet. Kommunen er efterfølgende blevet kontaktet af
Fonden, der har bedt om en rundvisning på fortet, hvor Nete og Ole deltager. Vi må så
krydse fingre for at fonden efterfølgende vil yde støtte til et af de tre scenarier.
6. Drøftelse af mulighederne for afholdelse af Befæstningsdagen d. 27. september 2020.
Det foreløbige program for Befæstningsdagen på Fortunfortet ser således ud:
Kl. 11.00:
Flaghejsning og velkomst.
Kl. 11.00-16.00:
Fortet er åbent.
Plancheudstilling om Københavns nyere Befæstning.
Spejderne fra Fortunen Gruppe, bål og snobrød.
Andre spændende aktiviteter for børn.
Kl. 11.00, 13.00 og 15.00:
Foredrag og rundvisning på fortet.
Kl. 12.30:
Guidet cykeltur langs en del af Dyrehavestillingen med
naturvejleder fra Raadvad Naturskole
.
Kl. 16.00:
Flaget tages ned og fortet lukker.
Befæstningsforeningen har i juli måned haft kontakt med Corona-hotlinen, men har ikke
kunnet få nogen vejledning, bortset fra at vi skal følge de gældende retningslinjer på
afholdelsestidspunktet. Mulighederne for afholdelse af en ”skrabet” Befæstningsdag blev
drøftet. Det vil ikke være muligt på forsvarlig vis at foretage salg af kaffe og kage. Da det vil
være vanskeligt at overholde sundhedsmyndighedernes afstandskravene i det små rum og
smalle gange i fortet, vil det ikke være muligt at gennemføre de sædvanlige rundvisninger
inde i fortet. Så løsningen kan blive den, at vi må afholde foredraget udendørs, hvorefter
deltagerne bagefter selv går rundt inde i fortet via en rute med opsatte retningspile. De
øvrige udendørs aktiviteter vil godt kunne gennemføres. Der var enighed om at vi så vidt
muligt skulle afholde Befæstningsdagen, men det endelige indhold og omfang må afvente
den aktuelle situation og sundhedsmyndighedernes retningslinjer et par uger før
afholdelsen. Der vil i givet fald blive opsat ”hold-afstand” plakater og der vil naturligvis stå
håndsprit fremme til de besøgende.
7. Fastlæggelse af næste mødedato.
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 1. oktober.
8. Eventuelt.
Mulighederne for at afholde Halloween på Fortunfortet, lørdag d. 31. oktober, drøftes på
førstkommende bestyrelsesmøde.
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