”Fortunfortets Venner”

Referat af 56. bestyrelsesmøde i ”Fortunfortets Venner”, lørdag d. 15. maj 2021, kl.
14.00, på Hjortekærsvej 110, Kongens Lyngby.
1. Godkendelse af referat fra 55. bestyrelsesmøde, samt godkendelse af dagsorden.
Godkendt. -Det er dog værd at bemærke p.g.a. COVID-19 pandemien var der flere af de
planlagte arrangementer der måtte aflyses bl.a. Befæstningsdagen, Halloween, foredrag
for Hellerup Rotary Klub og bestyrelsesmødet d. 1. oktober 2020.
2. Orientering om aktiviteter på fortet siden sidste bestyrelsesmøde d. 22. august 2020.
a. Rundvisninger i fortet
▪ Optagelse af kortfilmen ”HAN”
Fra den 26. juni – 29. juni 2020 var fortet udlånt til optagelse af en kortfilm.
Fortet danner i kortfilmen ramme for et fremtidsunivers, hvor vores
karakter skjuler sig ”under jorden..
▪

Optagelse af kortfilmen ”SLEDGEHAMMERS AND DYNAMITE”
Den 4. oktober 2020 var fortet udlånt til optagelser til en kortfilm som
handler om en kvindelige version af Indiana Jones, hvor fortet var omdannet
til et psykiatrisk hospital fra 1800-tallet.

▪

Optagelser til en DR Drama familieserie
Vi er blevet kontaktet af DR Drama med henblik på at anvende Fortunfortet
til optagelser til en ny DR Familieserie. DR Drama har et par gange været
ude og se det indvendige af fortet og har fundet fortet interessant i forhold
til deres behov. Men intet er afgjort endnu.

b. Rundvisninger i fortet
▪ 23. august 2020 var der rundvisning i fortet
▪ 19. september 2020 var fortet ramme for en børnefødselsdag.
▪ 3. december 2020 var der rundvisning i fortet.
▪ 25. april 2021 var der rundvisning i fortet for en lille flok cyklister på deres
tur rundt på Nordfronten af Københavns nyere Befæstning.
▪ 17. maj 2021 var der rundvisning i fortet for en gruppe fra Hemmingway
Club, der er et socialt netværk for voksne mænd i alderen 60+.
3. Regnskab 2020.
Året endte med et overskud på 4.931,88 kr. Bankbeholdningen udgør 34.482,07 kr.
(regnskabet er udleveret på mødet).
4. Status for fondsansøgninger.
I 2017 fik ”Fortunfortets Venner” et støttetilsagn fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
på 3 mio. kr. under forudsætning af, at projektet blev fuldfinansieret inden for 3 år. Dette
har desværre ikke været muligt, trods mange ansøgninger. I foråret 2020 kontaktedes

fonden og fik forelagt 3 scenarier for gennemførelse af de vigtigste arbejder på fortet. På et
møde på fortet den 9. september med deltagelse af fondens ledelse og Borgmester Sofia
Osmani præsenterede ”Fortunfortets Venner” de tre scenarier. Godt 14 dage efter mødet
forhøjede fonden sin støtte med 1,7 mio. kr. til i alt 4,7 mio. kr., idet fonden bl.a. stillede
som betingelse, at kommunen foretog renovering af ventilationskanalerne på fortet samt
at der skulle udføres kalkning af minimum 100 m2 rum inde i fortet. Kommunalbestyrelsen
bevilgede i december 2020, 1,25 mio. kr. som bidrag til renoveringsarbejderne på fortet.
Arbejderne på Fortunfortet omfatter bla. støbning af et nyt vandtæt betontagdæk,
opsætning af hegn med tjørnehæk langs hele betontagdækket og det bagvedliggende
jordlegeme, renovering af samtlige ventilationskanaler og -åbninger samt kalkning af
minimum 100 m2 rum inde i fortet, med et samlet budget på 5.950.000 kr. incl. moms.
Efter udbudsrunde af rådgivningsydelsen er det blevet besluttet at COWI skal være
totalrådgiver på renoveringsprojektet, d.v.s. forestå gennemførelsen af projektet, herunder
projektering af arbejderne, indhentning af myndighedsgodkendelse, udbud af
entreprenørarbejderne samt tilsynet med disse. Entreprenørarbejderne forventes at blive
udført i perioden april – august 2022.
5. Generalforsamling 2021.
Vi har enige om at aflyse den. Alle bestyrelsesmedlemmerne ønsker at fortsætte til næste
generalforsamling 2021. Ole og Nete skriver ud til alle foreningens medlemmer vedr.
aflysning af Generalforsamlingen og vedlægger formandens beretning og opkrævning af
kontingent (100 kr. for private medlemmer og 500 kr. for erhverv).
6. Befæstningsdagen.
Følgende blev besluttet:
▪ Vi blev enige om at satse på at afholde Befæstningsdagen 2021
▪ Ole og Nete kontakter spejderne fra FortunenGruppe
▪ Ole og Nete kontakter Michael Bidstrup fra Adventist Spejderne/Nærum Privatskole
▪ Jytte laver kreative aktiviteter for børn.
▪ Vi diskuterede om vi skulle holde foredrag/omvisninger på en anden måde. Ole og
Nete grubler over det. Carsten synes powerpoint foredraget havde været OK.
▪ Ole og Nete kontakter naturvejleder Camilla Bruun Mancher for at spørge hende
om hun har lyst til at lave en tur langs Dyrehavestillingen.
▪ Der var enighed om at vi skulle finde alternativer til vores kaffe/kage salg. Evt. en
”kaffevogn”.
7. Fastlæggelse af næste mødedato.
Den 6. august kl. 14.00 på Hjortekærsvej 110
8. Eventuelt.
Intet

