”Fortunfortets Venner”

Referat af 60. bestyrelsesmøde i ”Fortunfortets Venner”, fredag d. 8. juli 2022, kl.
14.00, på Hjortekærsvej 110, 2800 Kongens Lyngby.
1. Godkendelse af referat fra 58. bestyrelsesmøde, samt godkendelse af dagsorden
Referatet blev godkendt. Ingen bemærkninger til dagsordenen.
2. Konstituering af bestyrelsen
Nete bød velkommen i bestyrelsen til Marianne. Der var en kort præsentationsrunde
blandt bestyrelsesmedlemmerne. Nete fortsætter som formand og Ole fortsætter som
kasserer og webmaster.
3. Regnskabsstatus 2022
Pt. er der er driftsunderskud på 1.258 kr. og en bankbeholdning på godt 37.000 kr.
Driftsunderskuddet skyldes, at kun 29 medlemmer indtil nu har betalt kontingent, mens
der er 44 medlemmer som ikke har betalt. Foreningen har på 73 medlemmer, heraf 4
erhvervsmellemmer. Efter sommerferien udsender Ole en påmindelse til de medlemmer
som ikke har betalt og efter et par måneder en sidste påmindelse. Ole overvejer at
udsende et girokort pr. brev til medlemmerne ved næste kontingentopkrævning for at se
om det giver en forbedring.
4. Generalforsamlingen, hvordan gik det?
Kun 13-14 medlemmer deltog, der var en del afbud lige inden generalforsamlingen.
Det var lækre sandwich fra MENY, men lidt for store. Hvis vi igen beslutter at servere lidt
mad til generalforsamlingen, skal denne starte kl. 18 og det skal være mindre sandwich.
Marianne anbefalede sandwich fra Pizza Nova i Eremitageparken. Henrik Mortensens to
små foredrag var meget interessante. Vi aftaler til foråret 2023 nærmere om næste
generalforsamling.
5. Status for renoveringsprojektet på Fortunfortet
Renoveringsprojektet er igangsat med byggeperiode fra ultimo juni til 15 november og
det er entreprenørfirmaet Christiansen og Essenbæk der forestår renoveringsarbejderne
på fortet. Informationsbrev om renoveringsprojektet er omdelt til grundejerne omkring
fortet i juni måned, og hvor grundejerne blev inviteret til et Informationsmøde om
renoverings-projektet den 6. juli kl. 17. Desværre kom der kun en grundejer kl. 17 og
senere kom to grundejere, der troede at mødet var kl. 18. Pt. er der etableret byggeplads i
strubegraven foran fortet og opsat byggepladshegn samt stilladser langs fortets
strubefacade. Tømrerne har i den forløbne uge opsat sikring omkring vægmalerierne i
fortets sydøstlige observationstårn, så disse ikke ødelægges af vandindtrængen mv. i
forbindelse med renoveringsarbejderne på fortets tag, samt udført indvendig sikring i
tårnbrøndene, så man ikke kan falde ned, når betonlaget over tårnbrøndene bliver fjernet.
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I næste uge starter ophugningen af det øverste betonlag ned til den oprindelige
konstruktionsbeton, hvilket tager tre uger, hvorefter betonarbejderne går i gang.
I forbindelse med renoveringsprojektet har Nete og Ole haft et møde med en journalist fra
Det Grønne Område samt Carsten Strunge, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.
Der skulle gerne komme en artikel i Det Grønne Område inden for de næste par uger, Nete
og Ole får artikeludkastet til gennemsyn. Nete og Ole har udarbejdet en byggepladstavle
med info om projektet, som entreprenøren sætter på byggepladshegnet ved indgangen til
fortet. Der afholdes byggemøder hver 14. dag, første afholdt i tirsdags. Ole deltager i
møderne. Den detaljerede tidsplan for arbejderne uddeltes på mødet. Ole har nedtaget
alle plancher i fortet for at disse ikke beskadiges under arbejderne. Arbejderne
fotodokumenteres af Ole, der også opdaterer hjemmesiden med aktuel info om
arbejdernes fremdrift. Når arbejderne er færdige, afholdes et arrangement på fortet, hvor
foreningens medlemmer, og Kommunalbestyrelsens medlemmer mfl. inviteres. Der var
enighed om at foreningen godt kunne bidrage med penge til forplejning på arrangementet.
6. Befæstningsdagen den 25. september
På grund af renoveringsarbejderne på fortet kan vi ikke afholde det sædvanlige
arrangement på Befæstningsdagen. Marianne foreslog at vi havde servering af kaffe mv.
for enden af Fortunfortvej. Nete og Ole kontakter spejderne for at høre om de kan lave bål
og snobrød inde på spejdergrunden, evt. om kaffeboden også kan stå inde på
spejdergrunden. Nete og Ole foreslog at vi arrangerer en tur langs Dyrehavestillingen og vil
arbejde videre med dette og komme med et konkret forslag til turen til næste
bestyrelsesmøde. Afviklingen af befæstningsdagen drøftes på næste bestyrelsesmøde, der
afholdes den 2. august.
7. Genfremstilling af to ødelagte plancher i fortet
To af plancherne i plancheudstillingen i fortet om Københavns nyere Befæstning er
desværre blevet ødelagt af vand fra den grove revne i fortets konstruktion.
Bidstrup skilte, der i 2006/2007 fremstillede plancheudstillingen findes ikke mere, men der
er andre skiltefirmaer som fremstiller tilsvarende skilte. Det blev besluttet at indhente
tilbud på genfremstilling af de to plancher.
8. Ændring af hjemmesidepakke hos one.com for foreningens to hjemmesider
Foreningen råder over to domæner på internettet, dels fortunfortet.dk og dels
dyrehavestillingen.dk. Nuværende hjemmesidepakke hos one.com giver mulighed for op til
200 GB data og op til fem forskellige hjemmesider, dog har de fire af hjemmesidemulighederne en begrænsning på 5 underliggende sider pr. hjemmeside. Pt. anvendes kun
godt 2-3 GB data til fortunfortet.dk. Det er derfor muligt at nedgradere hjemmesidepakken til en pakke med 50 GB og 1 hjemmeside således, at de to hjemmesider har hver sin
hjemmesidepakke, med mulighed for mange underliggende sider. Det vil koste godt 500 kr.
mere pr. år end nuværende udgift til hjemmesidepakken. Det blev besluttet til efteråret at
bestille en nedgradering af nuværende hjemmesidepakke for fortunfortet.dk som
foreslået, og tilkøbe en ny tilsvarende hjemmesidepakke for dyrehavestillingen.dk.
9. Fastlæggelse af næste mødedato
Tirsdag den 2. august 2022, kl. 15.00-17.00 på Hjortekærsvej 110.
10. Eventuelt
Der blev ikke drøftet noget under dette punkt.
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