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REFERAT AF 7. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

”FORTUNFORTETS VENNER”  

DEN 14. MAJ 2014 

 

Nete Munk Nielsen bød velkommen. Generalforsamlingen indledtes med at Niels Erik-

sen fortalte om Rødovre Kommunes jobtrænings- og uddannelsesprojekt ”Projekt 

Vestvolden”.  Niels Eriksen fortalte meget engageret og inspirerende om hvordan han 

sammen med de arbejdsledige vedligeholder og formidler Vestvolden og dens historie.  

Niels Eriksen havde taget forskellige militærhistoriske remedier med som vagte stor 

interesse blandt tilhørerne. 

 

Ad punkt 1: Valg af dirigent og referent. 

Bestyrelsen foreslog Steen Wenske Pedersen som dirigent og Nete Munk  

Nielsen som referent, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen. Steen Wenske 

takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling var indkaldt rettidigt ifølge 

vedtægterne. 

 

Ad punkt 2: Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 
 

Befæstningsdagen  

Befæstningsdagen 2013 var atter en rigtig dejlig dag med masser af aktiviteter for befæst-

ningsinteresserede, almindelig nysgerrige personer og ikke mindst for børnefamilier. Og i 2014 

var der faktisk flere nye tiltag og arrangementer. Befæstningsdagen startede kl. 10.00 med 

flaghejsning og trompetfanfare udført af vores trofaste forttrompetist Henrik Nielsen. Kl. 10 

var der så afgang til Tre-pile lågen som var mødested og udgangspunkt for en tur langs Dyre-

havestillingen. Steen kom med den gode ide at vi i stedet for at have de sædvanlige tre rund-

visninger på Fortunfortet skulle nøjes med to og så arrangere en tur langs Dyrehavestillingen. 

Det var virkelig en succes. Kl. 10 mødte 20-25 personer op på Fortunfortet og så vi fik meget 

travlt med at bestille taxaer, der kunne fragte deltagerne fra Fortunfortet til Tre-Pilelågen, men 

det gik fint alle kom afsted. Steen havde dog ikke kaffe og kage nok. Kl. 11 og 14 var der de 

sædvanlige rundvisninger på fortet som jeg stod for, og det var dejligt at se at mange mødte 

op for at høre om fortet. Atter i år var Mogens Larsen så venlig at holde en velkomsttale i for-

bindelse med de to rundvisninger. Kl. 12-12.30 og kl. 13-13.30 spillede 32. Bataillons musik-
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korpset historisk militærmusik. Det var et meget flot arrangement og Jacob Keller knyttede en 

spændende militærhistorie til hvert musikstykke. Der var desværre ikke så mange der lyttede 

til de to koncerter. Det skyldtes nok at vi ikke havde haft mulighed for at annoncere koncer-

terne. 32. Bataillons musikkorps henvendte sig til os sidst på sommeren og spurgte om vi var 

interesserede i at de kom og spillede. Det var vi selvfølgelig, men på det tidspunkt var pro-

grammet jo allerede trykt. Peter Bo havde atter i år sørget for flere fine arrangementer for 

børn såsom hoppeborg, skattejagt og sidst men bestemt ikke mindst blev der 3 gange i løbet 

af dagen arrangeret ”Sort Teater” inde i det mørklagte fort hvor børn i ultraviolet lys med 

hænderne mimede til en sang. Peter Bo kunne ikke få musikanlægget til at virke, men så var 

det jo bare helt fantastisk at han havde en bekendt som sang Fortunfortet op med Amazing 

Grace. En stor oplevelse. Spejderne fra Fortunen Gruppe sørgede for bål og snobrødsbagning 

som altid er en succes hos børnene. Atter I år solgte Grethe Steenstrup Nielsen godt hjulpet af 

Dorte Sjølin, kaffe, te og hjemmebagt kage, som flere af medlemmerne af Fortunfortets Ven-

ner havde bagt. Vi takker mange gange for hjælpen med kagebagning og kaffebrygning.  

 

Apropos Befæstningsdagen. Ved generalforsamlingen i februar i Københavns Befæstningsfor-

ening som er en paraply forening for alle de lokale venneforeninger, bl.a. ”Fortunfortets Ven-

ner” blev datoen for Befæstningsdagen diskuteret, idet nogle af ”Garderhøjfortets Venner” fo-

reslog at hver enkel forening selv kunne vælge en søndag i september, således at september 

blev en Befæstningsmåned og at folk på denne måde havde mulighed for at se flere forter. 

Bestyrelsen for ”Fortunfortets Venner” synes dog at det stadig skal være den sidste søndag i 

september og det var der også rigtig mange af de andre lokalforeninger der synes. Konklusion 

blev at kun ”Garderhøjfortets Venner” i år holder Befæstningsdag på en anden dato (ugen før). 

 

 

Besøg på fortet. 

Fortunfortet har atter i år været besøgt mange gange. Dels af almindelig interesserede og dels 

af diverse vandrerlav og så har fortet også indgået i et motionsløb arrangeret af Lyngby-

Taarbæk firma idræts union. Derudover har der været flere filmoptagelser på fortet. Der er 

blevet optaget en kortfilm, en musik video, om er lagt på You-tube og der er optaget en film i 

forbindelse med et projekt på filmskolen i København  

 

Hjemmesiden.  

Steen Wenske Pedersen, ”Fortunfortets Venners” Webmaster arbejder ihærdigt og utrætteligt 

videre på det flotte hjemmeside; www.Fortunfortet.dk. Så jeg kan kun opfordre til at I besøger 

siden. I november havde ikke færre end 10.000 været inde på hjemmesiden siden den blev 

oprettet i 2007. Under seneste nyt kan man bl.a. finde referater fra Bestyrelsesmøder samt 

link til musikvideoen (4pro) optaget på Fortunfortet.  

 

Arrangementer 

http://www.fortunfortet.dk/
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Vi have søndag den d. 2. juni 2013 en meget spændende tur til Vestvolden. Der var desværre 

ikke så mange deltagere, hvorfor vi i år har besluttet ikke at lave nogen tur men vi er selvføl-

gelig parate til at arrangere en tur hvis det skulle være et fælles ønske.  

 

Bogstaver  

Vi har tidligere kontaktet Kulturstyrelsen får at finde ud af hvorledes bogstaverne til de to for-

ter i Lyngby skulle udfærdiges. De har meldt tilbage at de skal være identiske med de oprinde-

lige. Da dette vil være en meget dyr og bekostelig proces besluttede bestyrelsen for ”Fortun-

fortets Venner” sig for en mere lavpraktisk løsning. Så formentlig den eneste dag det sneede i 

vinterens løb stod stakkels Peter Bo og Steen Wenske på en høj lift ved Lyngbyfortet og lavede 

kalker af de ophængte bogstaver på fortet . -Og det er altså ret højt oppe. Steen Wenske og 

Jørgen Spange (erhvervsmedlem af ”Fortunfortets Venner”) for fremstillingen af bogstaverne i 

træ, hvorefter Steen Wenske og Peter Bo malede bogstaverne i en grå farve så de minder om 

de oprindelige bogstaver. Det var et stort arbejde så tusind tak for jeres indsats. Bogstaverne 

prydede fortet på Befæstningsdagen. De er taget ned men kommer selvfølgelig op igen til Be-

fæstningsdagen.  

 

Kommunes ansvar for vedligeholdelses af forterne 

I 2012 mødtes ”Fæstningskanalens Venner” og ”Fortunfortets Venner” med daværende Borg-

mester på Lyngbyfortet. Konklusionen på dette møde blev at forvaltningen skulle kontakte Kul-

turstyrelsen med det formål at få klarlagt kommunens vedligeholdelses-forpligtelser overfor de 

to forter i kommunen 

 

I oktober 2012 blev der afholdt et møde mellem ”Center for Arealer og Ejendomme”, Lyngby-

Taarbæk kommune og Kulturstyrelsen. Dette møde blev efterfulgt af en besigtigelse af begge 

forter i november 2012. Det aftaltes at Kulturstyrelsen skulle udfærdige en skrivelse vedr. 

kommunens vedligeholdelsesforpligtelser over for de to forter i kommunen. Kulturstyrelsen var 

bestemt ikke hurtige med denne skrivelse og der blev rykket adskillige gange og endelig kom 

svaret i april 2013. 

Kommunen skulle sørge for : 

• Den oprindelige beplantning med tjørn, der er etableret som en forsvarsmæssig foran-

staltning, skal bevares og plejes.  

• Færdselsarealer skal holdes slået, så arealet er fremkommeligt og slidskader undgås. 

• Træer og buske, der kan beskadige fortidsmindet, og som ikke er en del af den oprinde-

lige beplantning, skal fjernes. 

• Nyopvækst af træer og buske skal holdes nede ved slåning.  

• Graffiti og affald skal hurtigst muligt fjernes, idet det leder til yderligere hærværk på 

arealet.  

• Tagrender og afdækninger skal holdes rensede og tætte, idet indtrængende vand virker 

nedbrydende på bygværkerne.  

• Afdækninger over kanontårne og andre åbninger skal holdes sikre og tætte, så bygvær-

kerne sikreres mod indtrængende regnvand. 
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Hen over sommeren var der så overvejelser i kommunen om hvordan man skulle gribe denne 

sag an og d. 5.11.2013 blev sagen forelagt ”Teknik og Miljøudvalget”. Der var enighed om at  

det næste logiske tiltag var at få en ekstern rådgiver til at finde frem til en egnet udbedrings-

metode og få afdækket de reelle økonomiske omkostninger ved en renovering af tagrender, 

tag og kanontårnsafdækningen på begge forter inden man kunne tage yderligere beslutningen 

og derudover skulle lokalforeningerne kontaktes for at høre om deres ønsker og tanker vedr. 

fortet.  Kommunen kontaktede COWI som blev anmodet om at foretage en foranalyse af om-

fanget af grundsikringsarbejderne (afdække de praktiske løsningsmuligheder, vurdere omkost-

ningerne af grundsikringsarbejderne, forslå en etapeopdeling og prioritering af arbejderne). 

Grundlag for denne foranalyse er Rambølls rapporter fra  2011. 

 

Den d. 12. december mødtes Steen Wenske og jeg med repræsentanter for kommunen. Føl-

gende emner blev drøftet 

• Vurdering af de mest tiltrængte vedligeholdelsesarbejder. 

• Vurdering af nuværende vegetationspleje. 

• Foreningens medvirken til at skaffe finansiering til yderligere renoveringsarbejder. 

• Anvendelsesmuligheder for fortet, herunder nuværende anvendelse. 

 

Bestyrelsen understregede at de vigtigste arbejder på fortet er selve grundsikringen af fortet. 

D.v.s. betonbelægningen på forttaget skal udskiftes, betonoverdækning på kanontårne og ob-

servationstårne skal sikres, betontagrender og nedløb skal renoveres og en optimal ventilering 

af fortets indre skal etableres. (Derefter skal der ske en nænsom istandsættelse af fortets yd-

re, det vil sige facader, vinduespartier, jernskodder samt fortets indre vægge og gulve). 

 

Foreningen er generelt set tilfredse med den nuværende vegetationspleje og finder ikke at der 

er behov for at foretage yderligere fældning af træer og anden beplantning på fortet.  

 

Foreningen vil meget gerne hjælpe med at søge penge. Foreningen har allerede, med desvær-

re uden et positivt resultat, selv søgt om renoverings-midler hos henholdsvis A.P. Møllers Fond 

og Augustinusfonden. Det er foreningens vurdering, at kommunen bør medvirke i fremtidige 

ansøgninger og at det er vigtigt, at fondene kan se at kommunen som ejer af fortet også bi-

drager aktivt og økonomisk i projekterne. 

 

Det er foreningens opfattelse, at fortet skal fremstå som dét det er: et fort og at aktiviteter på 

og ved fortet, skal respektere, at fortet ligger midt i et af kommunens attraktive områder, som 

nabo til Dyrehaven. Foreningen har haft overvejelser om, hvorvidt fortet ud over det det bru-

ges til i dag kunne fungere som en form for museums baseret på frivillig arbejdskraft. 

Foreningen så gerne at fortet kunne indgå i et aktivt samarbejde med Vidensbyprojektet i Kgs. 

Lyngby. 
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Sagen blev dernæst forelagt på økonomi udvalget i februar måned 2014, hvor notatet fra mø-

det med ”Fortunfortets Venner” indgik i mødesagen. Økonomiudvalget blev orienteret om at 

foranalysen af COWI er i gangsat og at den forventes forelagt Økonomiudvalget i juni måned.  

 

Stormen Bodil 

Desværre havde vi en stormskade på Fortunfortet. Flagstangen knækkede. Bestyrelsen har 

bestilt en ny som gerne skulle dukke op i løbet af denne måned. 

 

Indkøb af stander 

Det er gjort og den har været anvendt lige indtil stormen Bodils hærværk 

 

Skålsten 

Carl foreslog ved sidste generalforsamling at skålstenen flyttes fra Dyrehaven tilbage til For-

tunfortet hvor den oprindeligt var placeret. Vi har gjort en del research og flere kilder oplyser 

at stenen oprindelig lå på Fortunfortet. Ifølge P.V. Glob blev stenen fundet i 1917 ved anlæg-

gelse af Fortunfortet hvilket jo ikke kan være rigtigt. Ligeledes opgiver den lokale amatørgrup-

pen Flækken af stenen oprindeligt har ligget på Fortunfortets areal. Vi har kontaktet Stadsarki-

vet og Flækken for at få nærmere besked om hvornår og hvor stenen blev fundet på Fortunfor-

tet. Dette vil være alt afgørende hvis vi skal have lov til at flytte den tilbage af Kulturstyrelsen. 

Flækken henviste desuden til en den database over oldtidsminder. Ifølge denne er stenen fre-

det i 1937 eller senere og stammer fra 1700 til 501 f.kr. bronzealder.  Der har været museal 

besigtigelse ikke mindre end 3 gange i 1965, 2010 og 2011. Kroppedal museum skulle være 

ansvarlig for stenen så det må være det næste skridt at kontakte Kroppedal museum. Vi har 

dog talt med Jeppe Tønsberg, Stadsarkivar i Lyngby som anser det for at være usandsynligt at 

vi kan få lov til at flytte den.  -Men hvis vi kan finde den kilde der beskriver fundet på Fortun-

fortet og flytningen af stenen, samt påpeger at stenen jo ikke ses i skoven, da man ikke må 

opsætte informationstavler i Dyrehaven, så kan det jo være at vi kan få den flyttet tilbage til 

Fortunfortet hvor den vil være synlig og markeret med en tavle, 

 

Kommentarer til beretningen. 

Steen fremhævede at han på mødet d. 12. december havde omtalt vigtigheden af 

kommunen også efter en grundsikring af fortet skulle bistå med vedligeholdelse og 

drift af fortet.  

Carl Kjeldsen anførte at formanden for ”Fæstningskanalens Venner” Hans Nielsen i 

referatet for ”Fæstningskanalens Venners” Generalforsamling havde skrevet at kom-

munen havde afsat 100.000 kr til Lyngbyfortet. Hvorfor har Fortunfortet ikke fået et 

tilsvarende beløb. Bestyrelsen svarede at de 100.000 kr. ikke er afsat til hverken For-

tunfortet eller Lyngbyfortet men er det maximale beløb kommunen vil bruge på CO-

WI’s foranalyse af begge forter. 
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Formanden beretning blev godkendt. 

 

Ad punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab. (vedlagt) 

OBN meddelte at ”Fortunfortets Venner” ultimo 2013 havde 45 medlemmer, plus 4 

erhvervsmedlemskaber. Udgifterne består af gebyrer til banken, porto, generalfor-

samling og turen til Vestvolden. Indtægterne svarer til kontingent fra medlemmerne 

og erhvervsmedlemskaberne .  Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad punkt 4: Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog at kontingentet for private personer og erhvervsvirksomheder 

forblev uændret på h.h.v. 100 kr. og 500 kr. Forslaget blev godkendt.  

 

Ad punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Ifølge vedtægterne er der 1-3 bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Nete Munk Nielsen 

og Steen Wenske Pedersen er på valg og genopstiller gerne. Begge blev genvalgt.   

 

Ad punkt 6: Valg af suppleant  

Dorte Sjølin og Grethe Steenstrup Nielsen blev genvalgt til suppleant til h.h.v. første 

og anden suppleant. 

 

Ad punkt 7: Valg af revisor  

Carl Kjeldsen blev genvalgt.  

 

Ad punkt 8: Indkomne forslag  

A. Retablering af flagstang. 

B. Mønjemaling af skodder og yderdøre. 

C. Etablering af jordvarmeanlæg og solfangeranlæg (på fortets tag). 

D. Skålstenen tilbage til fortets areal. 

E. Bedre udnyttelse af spejderhytten. 

F. Udskiftning af eksisterende trappe ved den røde låge, gerne af stål med 

dobbeltgelænder. 

G. Etablering af gangsti rundt om fortet. 

 

Ad A. Ny flagstang er indkøbt og vil blive sat op i løbet af sommeren. 
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Ad B. Jacob Wind Kjeldsen og Carl Kjeldsen foreslog at bestyrelsen ansøgte 

fonde bl.a. Hempels fond om støtte til renovering af skodder og yderdøre.  

Der var enighed om at bestyrelsen skulle gå videre med dette forslag. 

Ad C. Kulturstyrelsen vil næppe give tilladelse til etablering af solfangeran-

læg, men bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at etablere jordvarme. 

Ad D. Bestyrelsen arbejder på sagen. Se venligst formandens beretning. 

Ad E. ”Fortunfortets Venner” har ingen indflydelse på brug af spejderhytten, 

som ejes af kommunen. Bestyrelsen anser desuden anvendelses muligheder 

for begrænsede på grund af manglende varme og toiletforhold. 

Ad F. Bestyrelsen til rette henvendelse til kommunen, men der kan forment-

lig kun blive tale om en vedligeholdelse af trappen da denne ligger på et for-

tidsmindes areal. 

Ad G. Dette har været diskuteret senest i 2006 på et møde mellem kommu-

nen og naboerne grænsende op til fortet. Da dette møde havde et meget 

negativt udfald vurderer bestyrelsen at det næppe på nuværende tidspunkt 

er muligt at reetablerer denne gangsti.  

 

Ad punkt 9: Evt. 

Intet 

 

Steen Wenske takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 

22.30 

 

 


