
 

Referat af 57. bestyrelsesmøde i ”Fortunfortets Venner”, fredag d. 6. august 2021, kl. 
14.00, på Hjortekærsvej 110, Kongens Lyngby.  
 

 
1. Godkendelse af referat fra 56. bestyrelsesmøde, samt godkendelse af dagsorden.  

Godkendt.  Ingen bemærkninger 

 
2. Nyt siden sidste bestyrelsesmøde.  

Det er med stor sorg at vi må meddele at vi har mistet en af vores tidligere 
bestyrelsesmedlemmer.  ”Fortunfortets Venner” har selvfølgelig sendt en buket til 
begravelsen. 
 

3. Regnskab 2021. 
Vi har på nuværende tidspunkt et overskud på 3.532,00 kr. Bankbeholdningen udgør 
38.014,07 kr.  (regnskabet er udleveret). Der er desværre stadig nogle medlemmer der har 
glemt at betale. Vi sender dem en reminder i forbindelse med indbydelsen til Befæstnings-
dagen.  
 

4. Status for renoveringsprojekt på Fortunfortet. 
Ole og Nete deltager i regelmæssige statusmøder med COWI. Der er nu foretaget 3D 
scanninger af det ydre og indre af fortet. COWI har kontaktet Slots og kulturstyrelsen 
m.h.p. at få godkendt løsningsforslag.  Der er tre forskellige løsningsmuligheder til tag-
renoveringen på nuværende tidspunkt. 

 
5. Befæstningsdagen d. 26. september, fordeling af opgaver. 

Nedenstående program vil indgå i den fælles Befæstningsdagsfolder:  
 
Program for Befæstningsdagen 2021 på Fortunfortet:  

• 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.  
Aktiviteter for børn.  

• Kl. 11.00, 13.00 og 15.00: Udendørs introduktion til Fortunfortet og Københavns 
nyere Befæstning med efterfølgende rundtur inde i fortet.  

• Kl. 16.00: Flaget tages ned og fortet lukker.  
 

Tjek inden Befæstningsdagen for ændringer af programmet på fortets hjemmeside; 
www.fortunfortet.dk  

 
Nete og Ole sender/uddeler en uges tid inden Befæstningsdagen brev til 
medlemmerne med invitation til arrangementet samt Befæstningsforeningens fælles 
program for Befæstningsdagen. 
 

”Fortunfortets Venner” 

http://www.fortunfortet.dk/


              Yderligere 

• Adventistspejderne/Nærum Private Skole kan desværre ikke deltage med deres 
hoppepude, men vil muligvis deltage med nogle aktiviteter/løb for børn.  

• Det er ikke pt. afklaret om der bliver en tur langs Dyrehavestillingen.  Vi venter 
besked fra den mulige tur-arrangør.  

• En kaffevogn vil blive meget bekostelig.  Vi har besluttet os for ikke at servere kaffe 
og kage p.g.a. diverse coronarestriktioner. Det er endnu ikke afklaret om vi 
indkøber små flasker med vand og indpakkede ”småkager”. 

• Til den udendørs introduktion til Fortunfortet. Københavns nyere Befæstning 
udarbejdes nogle nye plancher, som opsættes på rionet uden for fortet. Vi har dog 
ikke helt besluttet os for om vi går med i fortet eller om folk selv må gå rundt. 

Vi skal i den forbindelse have ensrettet fortet, anskaffet håndsprit evt. mundbind. 

• Det planlægges at vise et automatisk PowerPoint show om Københavns nyere 
Befæstning inde i fortet.  

• Eventuelt kan vi igen vise filmen om Københavns Nyere Befæstning inde i fortet.  
 

DET ER DOG VIGTIGT AT FØLGE MED I CORONA-SITUATIONER. HVIS NYE RESTRIKTIONER I 
EFTERÅRET VANSKELIGGØR AFHOLDELSEN AF BEFÆSTNINGSDAGEN, SÅ AFLYSES 
ARRANGEMENTET. 
  

6. Forslag om køb af to pavilloner til anvendelse på Befæstningsdagen og lign. arrangementer   
Det blev besluttet at Ole og Nete indkøber pavilloner af god kvalitet. 
  

7. Fastlæggelse af næste mødedato.  
Den 8. oktober kl. 14.00 på Hjortekærsvej 110 

 
8. Eventuelt.  

Vi regner med at afholde Halloween i år (søndag d. 31. oktober) 


