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Referat af 58. bestyrelsesmøde i ”Fortunfortets Venner”, fredag d. 8. oktober 2021, 
kl. 14.00, på Hjortekærsvej 110, Kongens Lyngby.  
 

1. Godkendelse af referat fra 57. bestyrelsesmøde, samt godkendelse af dagsorden.  
Godkendt.  Ingen bemærkninger. 

 
2. Nyt siden sidste bestyrelsesmøde.  

DR ønsker at anvende Fortunfortet til optagelser i forbindelse med DR-familieserie  
”Det forsvundne Ravkammer”. Optagelserne foregår på fortet i sidste halvdel af oktober og 
første halvdel af november måned. 
 
Spejderne fra Fortunen Gruppe låner fortet d. 18. november fra kl. 17 til et natløb inde i 
fortet. Det glæder os rigtig meget at spejderne vil anvende fortet!! 
 

3. Regnskabsstatus 2021. 
Vi har på nuværende tidspunkt et overskud på 6.535,25 kr. Bankbeholdningen udgør 
41.017,32 kr.  (regnskabet er udleveret).  
Antal af medlemmer udgjorde primo 2021, 74 almindelige medlemmer og 4 
erhvervsmedlemmer. Vi har i 2021 fået 7 nye medlemmer, heraf 4 nye medlemmer på 
Befæstningsdagen. Der er desværre 7 medlemmer der af forskellige årsager ikke længere 
ønsker at være medlem af foreningen. Der er stadig nogle medlemmer, der har glemt at 
betale medlemskontingentet. De pågældende modtager om en måneds tid endnu en 
påmindelse om betaling, men hvis de i 2022 stadig ikke har betalt medlemskontingentet, 
må vi desværre slette dem som medlemmer af foreningen. ØV.  

 
4. Status for renoveringsprojekt på Fortunfortet. 

Ole og Nete deltager i regelmæssige statusmøder med COWI. I dag den 8.10.21 havde Ole 
og Nete sammen med Lyngby Taarbæk kommune møde med COWI kl. 10-12. Lige nu er 
COWI i gang med at skrive ansøgningen til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på at opnå 
tilladelse til de renoveringsarbejder på fortet der støttes af Aage og Johanne Louis Hansens 
Fond og Lyngby Taarbæk kommune (nyt vandtæt tag, renovering af ventilationskanaler og 
skydeskår, oprensning og montering af hætter på skorstene og ventilationsrør på fortets 
tag samt indvendig kalkning af 100 m2 rum). COWI har udarbejdet et udkast til ansøgning, 
som Ole og Nete har kommenteret. Ole og Nete er bekymrede for at tidsplanen kan skride 
og at renoveringsarbejderne derfor ikke når at blive afsluttede i 2022. Kalkningsarbejderne 
inde i fortet vil under alle omstændigheder først blive udført på et senere tidspunkt, når 
fortet er tilstrækkeligt udtørret. 

 
5. Befæstningsdagen d. 26. september 

Der var enighed om at det var en rigtig fin Befæstningsdag. Supergodt vejr med vindstille 
og solskin det meste af dagen. Der var mere end 300 besøgende, hvilket var over al 
forventning. Jytte sørgede for diverse kreative arrangementer for børn og der var rigtig stor 
interesse både for børnenes side, men bestemt også fra forældrenes. Carsten hjalp med at 
sætte stole og borde op. Spejderne fra Fortunen Gruppe bidragede med bål og snobrød 
som var en rigtig stor succes. Der var ikke salg af kaffe og te, så vi havde indkøbt nogle 
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kildevand og lidt chokolade til arrangementet. Vi må overveje om der igen i 2022 skal være 
salg af kaffe og te. 
 
Ole og Nete havde udarbejdet fem nye plancher, som Lyngby Taarbæk kommunes trykkeri 
var så venlige at printe til os i A0 størrelse. De nye plancher kan ses i omtalen af 
Befæstningsdagen på hjemmesiden. Den tidligere rundvisning inde på fortet blev derfor 
afløst af et foredrag ude foran fortet via de ny plancher, som var ophængt på rionet der 
blev stillet op af fortets strubefacade. Derefter var der rundvisning uden foredrag på inde i 
fortet, der blev afsluttet med en tur oven på fortet. Deltagerne var meget positive og 
interesserede. 
 
Det skal inden næste Befæstningsdag evalueres om dette var en bedre løsning end de 
tidligere rundvisninger. De udendørs foredrag er jo meget afhængige af vejret. Fortunfortet 
er ikke så stort, hvorfor de tidligere rundvisninger med foredrag inde i fortet med mere end 
godt 15 deltagere, heller ikke er en helt optimal løsning. 
 
Københavns Befæstningsforening havde via økonomisk støtte fra Realdania fået fremstillet 
nye beach-flag og et roll up banner til Befæstningsdagen, ligesom der var udarbejdet en ny 
brochure om Københavns Befæstning, som var klar til Befæstningsdagen. Brochuren kan 
downloades fra vores hjemmeside. 
 
Befæstningsdagen 2022 
Jytte har flere gode forslag til nye arrangementer for børn inspireret af oplevelser ved 
Vikingeskibsmuseet i Roskilde, hvor børnene fik udleveret en smartphone med en app, som 
førte dem rundt på museet via stillede spørgsmål. Skal vi lave noget tilsvarende på 
Fortunfortet, skal der udvikles en app til smartphones. Jytte ville meget gerne bidrage til 
udviklingen. 
Det blev også foreslået, at vi skulle genoptage den tidligere papirbaserede spørgeskema-
konkurrence.  
Forslag til nye arrangementer/tiltag på Befæstningsdagen modtages meget gerne!! 
 

6. Halloween søndag d. 31.10.21.  
Vi regner med at afholde et Halloween-arrangement søndag d. 31.10.21 kl. 17-19 på fortet.  
Ole og Nete får hjælp til planlægning og afholdelse af arrangementet af vores medlemmer 
Pia og Stine, som bor tæt på fortet. Bestyrelsen godkendte at der bruges lidt penge på 
arrangementet til indkøb af slik til børnene og diverse remedier til arrangementet. 
Halloween-arrangementet afholdes under hensyntagen til DR’s optagelser og brug af 
fortet, som netop sker i denne periode. 
 
Nete og Ole sørger for at uddele breve om arrangementet og græskarhovedkonkurrencen 
til naboområdet. De nærliggende grundejerforeninger skal selvfølgelig informeres men det 
skal ikke i lokalpressen. Dette er et arrangement for dem der bor omkring fortet. 

 
7. Fastlæggelse af næste mødedato.  

Den 28. januar kl. 14.00 på Hjortekærsvej 110. 
 

8. Eventuelt.  
Ingen forslag eller bemærkninger. 


