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Referat af 59. bestyrelsesmøde i ”Fortunfortets Venner”, fredag d. 8. april 2022, kl. 
14.00, på Hjortekærsvej 110, 2800 Kongens Lyngby.  
 

1. Godkendelse af referat fra 58. bestyrelsesmøde, samt godkendelse af dagsorden.  
Godkendt.  Ingen bemærkninger. 

 
2. Nyt siden sidste bestyrelsesmøde.  

Desværre er et af vores medlemmer for nylig afgået ved døden, vi har sendt en bårebuket 
til bisættelsen. 
DR Drama har foretaget filmoptagelser til en familiefilm på Fortunfortet i tiden 19.10 – 
9.11.2021. Familiefilmen er på otte afsnit og vises i påsken i dagene fra 10. april 2022. Alle 
afsnit kan efterfølgende ses på www.dr.dk/drtv  via dette link: Det Forsvundne Ravkammer | 
Se online her | DRTV  
Den 7. og 8 marts 2022 foretog W.A.S. Entertainment filmoptagelser til en musikvideo på 
fortet. Vi får et link til musikvideoen når den er færdigredigeret. 
Et af foreningens medlemmer Grethe Kjeldsen har tilbudt foreningen et skilderhus fra 1. 
verdenskrig, der har enten stået på Taarbæk fort eller Bellevue badehotel, det er der lidt 
uenighed om. Vi har besigtiget skilderhuset og har vurderet at det er for medtaget til at stå 
på Fortunfortet. Vi vil efter aftale med Grethe Kjeldsen nu forsøge af kontakte Projekt 
Vestvolden/Ejby Bunkeren for at høre om de skulle være interesserede i at overtage og 
renovere skilderhuset. 
 

3. Regnskabsstatus 2021. 
Overskuddet for 2021 udgør 3.825,45 kr. og foreningen har ved udgangen af 2021 en 
formue på godt 38.300 kr. Ultimo 2021 havde foreningen 77 medlemmer, heraf 73 
privatmedlemmer og 4 erhvervsmedlemmer.  
Da foreningens formue er støt stigende blev der drøftet forskellige forslag til anvendelse af 
en del af foreningens formue: 
Dorte foreslog at der serveres sandwich til årets generalforsamling, idet der så skal være 
tilmelding af hensyn til bestilling af sandwich. 
Dorte foreslog også at der blev arrangeret et foredrag for om Fortunfortet på Hotel 
Fortunen med servering af kaffe og kage. 
Ole nævnte at to af plancherne i plancheudstillingen i fortet er ødelagt af fugten i fortet og 
derfor skal udskiftes, når fortets tag igen er vandtæt og fortet er blevet rimeligt tørt. 
Ole nævnte også at der formentlig ikke er fuld finansiering af alle arbejderne i 
renoveringsprojektet, hvorfor nogle af de ikke gennemførlige smedearbejder eventuelt kan 
afholdes helt eller delvist af foreningen.  
 

        4. Generalforsamling i maj 2022, herunder valg til bestyrelse mv. 
Henrik Mortensen har tilbudt at holde foredraget der indleder generalforsamlingen. Det 
bliver to korte foredrag. Det første foredrag handler om placeringen af en større militærlejr 
i Dyrehaven tæt ved Hjortekær under 1. verdenskrig og Europas situation på daværende 
tidspunkt. Det næste foredrag handler om Jægersborg Kaserne. 
Valg til bestyrelsen. Hans-Jørgen Berggren er udtrådt af bestyrelsen ultimo 2020. Da vi ikke 
har afholdt generalforsamling de to sidste år, har vi to muligheder. Enten at alle 
tilbageværende fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i år, eller at det alene er de 
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bestyrelsesmedlemmer, som skulle have været på valg til generalforsamlingen i 2020, som 
er på valg i år, dvs. Nete og Dorte. Det blev besluttet at alle fire nuværende 
bestyrelsesmedlemmer er på valg på generalforsamlingen i år. 
Dorte vil gerne være dirigent på generalforsamlingen. Nete og Ole udarbejder den 
sædvanlige drejebog til dirigenten. 
Grethe genopstiller ikke som suppleant til bestyrelsen, Jytte genopstiller gerne, men er 
også interesseret i at blive valgt til bestyrelsen. 
Kenneth Bune Trust er villig til at genopstille som foreningens revisor. 
 

4. Status for renoveringsprojekt på Fortunfortet. 
Ole deltager i de regelmæssige statusmøder med COWI.  
Slots- og Kulturstyrelsen har lige inde nytår 2021 givet tilladelse til samtlige arbejder, 
bortset fra opsætning af hegn og tjørnehæk på toppen af fortet. 
Den tidligere sagsbehandler hos Slots- og Kulturstyrelsen har fratrådt sin stillingen ultimo 
2021. Den nye sagsbehandler hedder Marie Walther. Vi har haft et møde med Marie på 
fortet den 2. marts og hun virker til at være ret fleksibel. Marie har godkendt 
bromembranløsningen til det nye betontagdæk, smedeleverancerne og byggepladsplanen. 
Ole uddelte et dokument med en mere detaljeret beskrivelse af renoveringsarbejderne. 
Renoveringsarbejderne er den 28. marts 2022 sendt i begrænset udbud til 4 entreprenører 
med afleveringsfrist af tilbud den 21. april. Ole deltager i et møde med COWI den 22. april 
om tilbuddene. Følgende entreprenører er indbudt til at afgive tilbud: G.G. Jensen, 
Christiansen og Essenbæk, M.T. Højgaard og NCC, alle entreprenørfirmaer som COWI 
normalt samarbejder med. Der har været besigtigelsesmøde på fortet med 
entreprenørerne den 30. marts 2022 og entreprenørerne har efterfølgende haft mulighed 
for at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Der indhentes kun tilbud på projektets 
smedearbejder fra smedefirmaet Emil Nielsen. Konserveringstekniker Birgitte Faurhøj 
Olsen fra Nationalmuseet har besigtiget vægmalerierne i fortets sydvestlige 
observationstårn og har udarbejdet en rapport og anvisning på beskyttelse af 
vægmalerierne under renoveringsarbejderne. Det forventes at arbejderne kan igangsættes 
ca. 1. august 2022. 
 

5. Halloween, den 31. oktober 2021, hvordan gik det? 
Selv om vi pga. DR Dramas filmoptagelser kun havde adgang til en del af fortet forløb 
arrangementet rigtig godt. Op mod 300 børn og voksne mødte op på fortet og fik lidt 
uhygge inde i fortet og børnene fik efterfølgende en lille slikpose. Der deltog 13 børn i 
konkurrencen om det flotteste græskarhoved. De tre flotteste græskarhoveder vandt et 
gavekort til biografen og de øvrige fik en pose Matadormix. To af foreningens medlemmer, 
Pia og Stine, der begge bor lige ved fortet, hjalp til med forberedelserne og hjalp tillige til 
ved selve arrangementet. 

 
6. Fastlæggelse af næste mødedato.  

Fredag den 17. juni kl. 14.00 på Hjortekærsvej 110. 
 

7. Eventuelt.  
Jytte havde medbragt tre dokumenter fra sine gemmer, der rundsendes sammen med 
dette referat. 


