”Fortunfortets Venner”

Referat af 61. bestyrelsesmøde i ”Fortunfortets Venner”, tirsdag den 2. august 2022,
kl. 15.00, på Hjortekærsvej 110, 2800 Kongens Lyngby.
1. Godkendelse af referat fra 60. bestyrelsesmøde, samt godkendelse af dagsorden
Referatet blev godkendt. Ingen bemærkninger til dagsordenen.
2. Status for renoveringsprojektet på Fortunfortet
• Renoveringsprojektet blev omtalt i lokalavisen Det Grønne Område den 20. juli
2022. Desværre fik vi ikke som aftalt artiklen til gennemsyn, så der er desværre
en fejlagtig oplysning om størrelsen af fondsdonationen, idet denne var oplyst
til at udgøre 3 mio. kr., men er rettelig 4,7 mio. kr. Vi har bedt journalisten om
at få dette korrigeret i netudgaven. Men der er i øvrigt en rigtig fin og velskrevet
artikel. Se artiklen på side 4 i avisen via dette link: Det grønne område - Uge 29 (epages.dk)
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Ole har udarbejdet et udkast til renoveringsfolder, der opsættes ved
byggepladstavlen på fortet i en nyindkøbt brochureholder. Udkastet er vedlagt
referatet.
Løst betonlag på tagoverfladen er afrenset, men overfladen er meget ujævn.
Kanontårne og observationstårne er åbnet, men er afdækket, så der ikke er
nogen risiko for faldulykker.
På det nordligste observationstårn lå der øverst en original jernplade fra
panserobservationstårnet, som er nedtaget og er placeret inde i fortet.
På et af kanontårnene var to støbejernstiger anvendt som armering (stammer
formentlig fra observationstårnene). Stigerne gemmes i fortet.
Byggemøde onsdag, hvor der tages stilling til hvordan der kan etableres en
afrettet tagoverflade til påsvejsning af bitumen.
Ole udarbejder ansøgninger til Tømmermester Johannes Fogs Fond og Danske
Bank i Lyngby’s Fond om støtte til nye ståltrapper i fortet. Udgift iht. tilbud fra
Emil Nielsens smedeværksted udgør 140.000 kr. incl. moms.

6. Befæstningsdagen den 25. september
Forslag til tur langs Dyrehavestillingen
Ole har udarbejdet forslag til turen, der vedlægges referatet.
Det blev aftalt at bestyrelsen kan komme på en prøvetur 17. september 2022 kl.
12.00, mødested ved markeringspælen for Fortunfortet på Mandhovedvej i
Dyrehaven.
- Evt. fælles arrangement med spejderne på Spejdergrunden
Spejderne kan i givet fald godt stille med bål og snobrød, men ikke yderligere hjælp.
Nete og Ole kan af familiemæssige årsager ikke hjælpe med et fælles arrangement
på spejdergrunden, med kan godt gennemføre den allerede planlagte tur langs
Dyrehavestillingen.
Der var enighed om ikke at afholde et fælles arrangement på Spejdergrunden.
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Der blev også talt om mulighederne for at genoptage de tidligere ture for foreningens
medlemmer, måske som tidligere, i samarbejde med Fæstningskanalens Venner.
Drøftes på senere bestyrelsesmøder med henblik på at komme med forslag til mål for
turene og ansvarlige for turene mv.
Der endelig talt om nye emner til foldere og udstillinger i fortet. Tages op på et senere
tidspunkt med henblik på at konkretisere emner og prioritering samt ansvarlige.
9. Fastlæggelse af næste mødedato
Tirsdag den 4. oktober 2022, kl. 15.00-17.00 på Hjortekærsvej 110.
10. Eventuelt
Der blev ikke drøftet noget under dette punkt.
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