”Fortunfortets Venner”

Referat af 62. bestyrelsesmøde i ”Fortunfortets Venner”, fredag den 7. oktober 2022,
kl. 15.00, på Hjortekærsvej 110, 2800 Kongens Lyngby.
1. Godkendelse af referat fra 61. bestyrelsesmøde, samt godkendelse af dagsorden
Referatet blev godkendt. Ingen bemærkninger eller spørgsmål til dagsordenen.
2. Regnskabsstatus pr. 1. oktober 2022
Det aktuelle driftsoverskud pr. 1. oktober 2022 udgør 537,82 kr. Indestående i banken
udgør 38.845,34 kr. Foreningen har pt. i alt 75 medlemmer, heraf 4 erhvervsmedlemmer.
Af det samlede medlemstal, er der 15 medlemmer der ikke har betalt kontingent i år
svarende til en manglende kontingentindtægt på 1.900 kr. Der udsendes snarest
påmindelse om betaling. De fire af restanterne havde heller ikke betalt i 2021. Det blev
besluttet at slette disse fire medlemmer ved fortsat manglende betaling efter den
udsendte påmindelse (et af de fire medlemmer er et erhvervsmedlem).
3. Status for renoveringsprojektet på Fortunfortet
Afretningslaget på tagdækket er færdigt og taget er primet (der er smurt et flydende
asfaltlag på afretningslaget) mandag og tirsdag i denne uge, hvorefter tagpap’en blev
brændt på det primede tagdæk torsdag og fredag, også i denne uge. Det forventes at
støbningen af beskyttelsesbetonlaget sker den 20/21 oktober. Derefter udestår renovering
af ventilationskanalerne, herunder renovering af den udvendige krans og montering af de
nye gitre. En konservator fra Nationalmuseet kommer på fortet den 14. oktober og
foretager en farvearkæologisk undersøgelse af de historiske overfladebehandlinger.
Undersøgelsesresultaterne dokumenteres i en rapport, der også kommer med forslag til
den kommende malermæssige istandsættelse af lofter og vægge. Der kan være en vis
bekymring i forhold til, at disse arbejder kan være færdige til den planlagte
projektafslutning medio november.
4. Indvielse af det nyrenoverede Fortunfort den 29. november 2022
Invitationen fra kommunen var vedlagt dagsordenen til bestyrelsesmødet.

Der var enighed om at kommunens invitation var lidt kedelig.
Nete og Ole deltager i november måned i et møde med kommunens folk på fortet om selve
arrangementet. Det er muligt at Fortunfortets Venner i forbindelse med dette arrangement
tildeles nogle opgaver. Bestyrelsen skal derfor mødes midt i november med henblik på at
planlægge eventuelle opgaver. Det aftaltes at foreningen til foråret inviterer til sin egen
indvielse af det renoverede fort og inviterer foreningens medlemmer og de lokale beboere
omkring fortet.
5. Befæstningsdagen den 25. september
Hvordan gik turen langs den vestlige del af Dyrehavestillingen?

Der mødte 8 deltagere op samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Turen forløb rigtig godt med fint
vejr og vi så adskillige kronhjorte i brunst.
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Måske skulle vi have opfordret deltagerne til at melde sig ind i foreningen. Erfaringen er
dog at de medlemmer som uopfordret melder sig ind i foreningen, er de mest trofaste.
Men det er alligevel nok en god ide at gøre en indsats for at skaffe nye, gerne unge og
aktive medlemmer. Mulighederne for at foreningen kan få flere medlemmer blev drøftet.
Til foråret skal det planlægges, hvordan der kan etableres et samarbejde med de lokale
gymnasier og folkeskoler om tværfaglige undervisningsforløb nmed udgangspunkt i fortet.
Der har tidligere været arbejdet på at etablere et samarbejde med LIFE Campus om
naturfaglige undervisningsforløb med relation til Fortunfortet. Dette førte dog ikke til
noget konkret, da LIFE Campus på daværende tidspunkt endnu ikke var åbnet. Det er
oplagt at kontakte LIFE Campus til foråret for at drøfte denne mulighed.
Der var enighed om, at der skal arbejdes på at foreningen fremadrettet på Befæstningsdagen både har aktiviteter på fortet og en/flere ture langs Dyrehavestillingen (måske som i
år en kort tur langs den vestlige del af Dyrehavestillingen og en ny lang tur langs hele
Dyrehavestilingen). Dette afhænger dog af, at vi har hjælpere nok til at kunne bemande
begge aktiviteter/ture. Det blev aftalt, at Bestyrelsen på generalforsamlingen i 2023 skal
opfordre medlemmerne til at deltage aktivt på befæstningsdagen og lignende
arrangementer.
6. Plancheudstillingerne inde i fortet
Punkt 6 A. Ud over den store plancheudstilling fra 2006/2007 har vi fire andre plancher i fortet.
1. Steen Wenskes A3-plancher om kanonerne på gangen i skytsetagen.
2. En planche med gamle billeder mv af Fortunfortet.
3. En planche om fyrværkeriulykken i Fortunfortet den 5. maj 1945.
4. En planche med historiske tegninger mv.
Det foreslås at alle disse plancher layout- og indholdsmæssigt fornyes med henblik på montering på samme
type alu-sandwich plader som plancherne fra 2006/2007. Udgiften hertil forventes at udgøre godt 7-8.000 kr.
Bilag med fotos af de fire plancher er vedlagt referatet.
Punkt 6B. Derudover foreslås det at vi på sigt udarbejder en ny plancheudstilling om Dyrehavestillingen
monteret på alu-sandwich plader til ophængning i fortet.
Udgiften hertil forventes at udgøre godt 1.500 kr. pr. planche.
Punkt 6C. Endelig foreslås det, at vi laver en lille udstilling i fortet med de støbejernseffekter som er fundet i
forbindelse med tagarbejderne suppleret med mindre skilte, der fortæller om de enkelte effekter. Der er tale
om en støbejernskrans fra det nordlige observationstårn, to støbejernstiger fra observationstårnene, en
støbejernsdækplade med stang samt en lille nøgle som pt. er hos Kroppedal museum til konservering.
I første omgang opsættes laminerede plancher med en kort tekst om de forskellige effekter. Senere kan der
fremstilles tekstplancher på alu-sandwich plader. Bilag med fotos af støbejernseffekterne er vedlagt referatet.
Punkt 6D. På bestyrelsesmødet den 8. juli besluttede bestyrelsen af de to ødelagte plancher i
plancheudstillingen fra 2006/2007 skulle genfremstilles.
Udgiften hertil forventes at gøre godt 3.000 kr.
Punkt 6E. Udarbejdelse af plancheudstilling om renoveringsarbejderne på fortet
Udgiften vil udgøre godt 1.500 kr. pr. planche. Det opsatte byggepladsskilt kan evt. indgå i udstillingen.

Ad punkt 6A.
1. Det blev besluttet, at Nete og Ole kontakter et firma med henblik på at få fremstillet
nye plancher om kanonerne med uændret indhold på alu-sandwich plader, enten som
8 separate A3-plancher, svarende til Steen Wenskes plancheudstilling, eller som to
lange plancher med fire ”A3-plancher” på hver.
2. og 3. Det blev besluttet at forsøge, inden genåbningen af fortet den 29. november
2022, at få fremstillet de to plancher om Fortunfortet og fyrværkeriulykken i
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Fortunfortet, monteret på alu-sandwich plader i formatet 121 cm X 95,8 cm (svarende
til den formatet på gamle plancheudstilling fra 2006). De to plancher skal være i
”liggende papirretning” med nyt indhold og et nyt ensartet layout.
4. Fremstilling af en ny redigeret udgave planchen med de historiske tegninger
udskydes til 2023.
Det blev aftalt, at Marianne, Nete og Ole sammen udarbejder forslag til planche 1, 2 og 3
og sender forslagene pr, mail til bestyrelsens bemærkninger/godkendelse
Ad punkt 6B.
Det blev aftalt, at stillingtagen til udarbejdelse af ny plancheudstilling om
Dyrehavestillingen udskydes til 2023.
Ad punkt 6C.
Bestyrelsen nåede ikke at drøfte dette punkt, hvorfor dette tages op på første
bestyrelsesmøde i 2023.
Ad punkt 6 D.
Det blev aftalt, at Nete og Ole kontakter et firma med henblik på at få fremstillet nye
plancher om kanonerne på alu-sandwich plader.
Ad punkt 6E.
Det blev aftalt, at stillingtagen til udarbejdelse af ny plancheudstilling om
renoveringsarbejderne på fortet udskydes til 2023.
Yderligere tiltag.
Nete foreslog, at vi sender en ansøgning til Johannes Fogs Fond om støtte til udarbejdelse
af nye plancher. Fonden har kvartalsvise ansøgningsfrister. Næste ansøgningsfrist er 30.
november til fondens bestyrelsesmøde i december måned.
Det blev aftalt, at Bestyrelsen snarest mødes på fortet for at bese det indre af fortet for at
kunne tale stilling til hvor mange plancheudstillinger o.l. fortet skal indeholde og hvilken
strategi, Bestyrelsen skal anlægge i forhold til plancheudstillinger o.l. i fortet. Forslag til
datoer/tidspunkter sendes i mailen til Bestyrelsen med referatet.
9. Fastlæggelse af næste mødedato
Fredag den 18. november kl. 14.30 reserveres til eventuelt møde om indvielsen af fortet d.
29. november.
Fredag den 13. januar kl. 14.30 afholdes ordinært bestyrelsesmøde.
Begge møder afholdes på Hjortekærsvej 110.
10. Eventuelt
Der blev ikke drøftet noget under dette punkt.
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