REFERAT AF 10. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

”FORTUNFORTETS VENNER”
DEN 17. MAJ 2017
Nete Munk Nielsen bød velkommen. Generalforsamlingen indledtes med at Anders Kring
Mortensen fra projektet ”Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland” fortalte om ”Parforcejagten og
Dyrehavens vej til optagelse på UNESCO’s liste over verdens kulturarv”.

Ad punkt 1: Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Dorte Sjølin som dirigent og Nete Munk Nielsen som referent, hvilket blev
vedtaget af generalforsamlingen. Dorte takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling
var indkaldt rettidigt ifølge vedtægterne.
Ad punkt 2: Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Jeg vil starte med at fortælle lidt om de større arrangementer, der har været på fortet i 2016, d.v.s.
Idsteddagen, Befæstningsdagen, og udlevering af klassesæt af bogen ”Forfatningskampen og Københavns
Befæstning. Dernæst vil jeg kort berøre nogle af de andre arrangementer og begivenheder der har fundet
sted på fortet. I 2015/2016 har vi igen brugt en del tid på at skrive fondsansøgninger og
dispensationsansøg-ning til Slots og kulturstyrelsen. Jeg vil derfor bruge lidt tid på beskrive disse
ansøgninger og give jer en status på dem. Dernæst vil jeg omtale hvordan det går med diverse
renoveringsprojekter på fortet og endeligt håber jeg at vi i her til generalforsamlingen kunne diskutere
emnet ”hvad skal vi bruge fortet til”? Vores håb er jo at fortet en 2020 på hundrede året for fortets
nedlæggelse skal genopstå som et spændende bygningsværk og samlingspunkt for bl.a. den lokale
befolkning, men i på hvilken måde skal fortet opfylde dette formål, skal det være et museum, kulturhus,
forblive et fort eller?

Større arrangementer.
Årsdagen for "Slaget ved Isted" d. 25. juli 1850 blev for 3. år i træk markeret ved Fortunfortet, mandag d.
25. juli kl. 19. Under Treårskrigen, fandt Danmarkshistoriens største slag sted ved byen Idsted. 30.000
slesvig-holstenske og 37.000 danske soldater kæmpede indædt mod hinanden. Sejren gik efter sigende til
dansk side. 32. Bataillons Musikkorps ledet af Jacob Keller underholdt med militær historisk musik.
Derudover blev der opført et drabelige slag ledsaget af affyring af 4 meget flotte og meget larmende
salutkanoner, kommando-råb, geværild, signalhorn, kirkeklokker og militærtrommer. I år var vejret med os
i modsætning til i 2015 hvor det regnede. Der var ca. 150 deltagere.
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Befæstningsdagen 2016
Befæstningsdagen 2016 var atter en rigtig dejlig dag med masser af aktiviteter for
befæstningsinteresserede, almindelig nysgerrige personer og ikke mindst for børnefamilier. Som sædvanligt
startede Befæstningsdagen kl. 10.00 med flaghejsning og trompetfanfare. I år kunne vores ellers trofaste
fort-trompetist Henrik Nielsen desværre ikke deltage men heldigvis kunne musikanter fra. 32. Bataillons
Musikkorps akkompagnere flaghejsningen. kl. 10.30 og 13.30 var der rundvisning på fortet. Jeg sørgede for
den første og Henrik Mortensen sørgede for 2. rundvisning. Ole Bruun holdt velkomsttalen i forbindelse
med de to rundvisninger. Rundvisninger har altid været en del af Befæstningsdagen og det er faktisk stadig
en succes. Vi overvejer derfor om vi i 2017 skal have 3 rundvisninger.
Kl. 12.00 startede en guidet gåtur langs Dyrehavestillingen. Det var Steen Wenske Pedersen der stod for
denne tur. Turen var knap så godt besøgt som sidste år. Spejderne for Fortunen Gruppe og 32. Bataillons
Musikkorps meldte fra i 2015, men i år var de heldigvis med. 32 Battalions musikkorps spillede to gange;
11.30-12.00 & 12.30-13.00. Der var desværre ikke så mange tilhørere til koncerten 12.30-13.00 så vi
overvejer lidt om musikkorpset i 2017, blot skal spille en gang af en times varighed. Spejderne bød
traditionen tro på bål og snobrød.
Peter Bo sørgede for hoppepude og løb på fortet for de mindste. Hvilket var en stor succes. Jytte BlochKelsen sørgerede for kreative lege for børnene, de skulle bla. lave små tasker/punge ud af mælkekartoner
og folde hatte. Derudover var der som sædvanlig salg af kaffe, te, sodavand og hjemmebagt kage.
Salgsteamet bestod atter af Tove Kjærsgaard Nielsen, Grethe Steenstrup Nielsen og Dorte Sjølin. Tusind tak
til alle kagebagerne. Jeres kager fik hurtigt ben at gå på. Og sidst men bestemt ikke mindst så havde vi for
andet år i træk besøg af kunstnersammenslutningen ”Åbne Døre”. Der blev udstillet smykker, keramik,
malerier og skulpturer af imponerende kålkvinder udført i bronze.
Det var et helt fantastisk vejr og rigtig mange kom forbi, så fortet, fulgte en rundvisning, nød solen og fik sig
en kop kaffe til den medbragte frokost. Vi regner med at der i alt var godt 500 besøgende.

Udlevering af klassesæt af bogen ”Forfatningskampen og Københavns Befæstning”
Udlevering af klassesæt af bogen ”Forfatningskampen og Københavns Befæstning”. Som omtalt ved sidste
generalforsamling har Steen Wenske Pedersen forfattet en meget fin bog: ”Forfatningskampen og
Københavns Befæstning”, som udkom for sidste år i april, støttet af Johannes Fogs fond og Louis Hansens
fond. Den 16.11.2016 overrakte Steen Wenske et klassesæt af bogen til 6a fra Trongaardsskolen. Udover
skoleklassen deltog også borgmesteren Sofia Osmani og kommunens fundraiser Winnie Berndtson. Steen
Wenske Pedersen viste derefter klassen rundt på fortet og der blev stillet mange interessante spørgsmål.
Steen Wenske kørte dernæst ud på kommunens øvrige skoler og afleverede klassesæt. Det var
efterfølgende en meget fin artikel i det Grønne Område om arrangementet.

Andre Arrangementer
Derudover har der været natteløb arrangeret af spejdere fra Hundested. Vi forsøgte virkelig i 2016 at gøre
folk opmærksomme på det fantastiske potentiale fortet har som baggrund for en Halloween fest og der var
der heldigvis en der benyttede sig af. Der har været flere fremvisninger og der har især været Steen der har
stået for disse. Sidst men ikke mindst optog Heavy Metal Bandet Xchained en musikvideo på fortet den. 4.
september 2016. Link til musikvideoen: https://www.youtube.com/watch?v=EWuCfAPy0Oc

Status på diverse ansøgninger
Dispensationsansøgning til Slots og kulturelsen
Den 26.5.2016 holdt FV møde med Slots og kulturstyrelsen (SLKS). Formålet med mødet var en fælles
besigtigelse af fortet, herunder drøftelse af grundsikrings og vedligeholdelsesarbejder på fortet samt
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hvorledes dispensationsansøgningen til SLKS skal udformes. Vi håber jo virkelig at større
renoveringsarbejdet på Fortunfortet kan påbegyndes indenfor de næste få år. Men inden
renoveringsprojekter kan igangsættes skal hver enkelt af de påtænkte arbejder beskrives nøje, både m.h.t.
hvilke metoder og materialer der skal anvendes og ikke mindst skal der være dokumentation for at de
beskrevne metoder og materialer svarer til de oprindelige.
SLKS anbefalede at der blev udarbejdet en samlet ansøgning indeholdende alle de grundsikrings- og
renoveringsarbejder som påtænkes udført. Når den samlede tilladelse foreligger fra SLKS, kan arbejderne
udføres i den rækkefølge økonomien tillader. Arbejder af forbedrende karakter som f.eks. etablering af
toiletforhold og opvarmning medtages ikke i ansøgningen, idet der først ansøges om disse arbejder når det
engang bliver relevant. Det blev besluttet at FV lavede et udkast til ansøgningen til SLKS som LTK dernæst
skulle kvalitetssikre og indsende til SLKS.
Kommunen lovede i 2015 at bidrage til istandsættelse af tagrender og gesims, derudover havde kommunen
i budgettet for 2016 afsat 500.000 kr. til renovering af fortet. Dette arbejde kunne selvfølgelig ikke
påbegyndes før SLKS har givet tilladelse dertil. Ved mødet med SLKS den 26 maj blev det besluttet at der
fra Rigsarkivet skulle fremfindes dokumentation vedr. oprindelig udførelse af gesims+tagrender. FV ville
forsøge at finde dette materiale på Rigsarkivet. Hvis disse dokumenter ikke kunne fremfindes, så ville
fotodokumentation samt en sagkyndig beskrivelse af processen dog være tilstrækkeligt. Det viste sig senere
at vi ikke kunne finde denne dokumentation, men SLKS udstedte tilladelsen og arbejder gik i gang i juli
måned og nåede lige akkurat at blive færdige inden vinteren.
Som sagt skulle FV forsøge at lave et udkast til dispensationsansøgningen. Arbejderne beskrevet i denne
ansøgning skulle være identiske med de renoveringsarbejder der blev beskrevet i projektbeskrivelsen i
vores fondsansøgninger.
Arbejderne bestod af grundsikringsarbejder
• Borthugning af eksisterende betonoverflade, støbning af ny beton på tagdækket af fortet.
• Etablering af 2 lags tagpapmembran ovenpå betontagdækket af fortet.
• Opgravning langs kant bag fortkasematten, etablering af dræn+vandtæt benzonit membran.
• Renovering af ventilationsåbninger, montering af støbejernsgitre samt indvendig klap til regulering
af ventilationen.
• Renovering af skydeskår.
• Renovering af støttemuren rundt om fortet.
Og renoveringsarbejder.
• Småreparation af murfacaden på fortets ”sydfacade”.
• Renovering af indgangsparti ved hovedporten.
• Istandsættelse af jerndøre, jernskodder og trævinduer.
• Restaurering af asfaltgulvbelægningen i fortet
Indvendig istandsættelse af hvælv og vægge skulle ikke indgå i denne ansøgning, idet disse arbejder først
kan udføres når nuværende indtrængen af vand er ophørt og der er sket en udtørring af fortet. Etablering
af toiletforhold og varmekilder indgår ligeledes ikke i denne ansøgning. Ansøgning vedr. disse arbejder vil
først ske, når fortet vurderes at være tilstrækkeligt udtørret til at det vil være aktuelt at igangsætte
istandsættelse af hvælv og vægge samt etablering af toiletforhold og varmekilder (kakkelovne).
FV måtte desværre sande at de ikke havde en faglige viden til at skrive en sådan ansøgning. Efter aftale
med kommunen blev der derfor indhentet tilbud fra to arkitektfirmaer Fogh&Følner og Erik Møller med
henblik på udarbejdelsen af en forhåndsgodkendelse af projektet (en overordnet beskrivelse af de
påtænkte arbejder). I takt med at der opnås midler til de enkelte delprojekter kan der indsendes en
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detaljeret beskrivelse af delprojektet til godkendelse hos SLKS. Erik Møller kom med det billigste tilbud. LTK
ville betale udgifterne i forbindelse med udarbejde af denne forhåndsgodkendelse og FV skulle tage på
Rigsarkivet for at indhente dokumentation vedr. oprindelig udførelse og materiale.
Takket være Ole Bruun er der blevet fremfundet adskillige spændende dokumenter på Rigsarkivet,
deriblandt nogle meget anvendelige tegninger af fortet, hvor facaden i meget fine detaljer er aftegnet,
hvilket er vigtigt hvis facaden skal renoveres, skodderne skal istandsættes og bogstaverne skal fremstilles.
Det er nogle fantastisk flotte tegninger der findes på Rigsarkivet, hver enkelt er virkelig et kunstværk.
Som sagt var det Arkitekterne Erik Møller der havde det bedste tilbud vedr. udarbejdelse af ansøgning om
forhåndsgodkendelse til SLKS. FV har i løbet af foråret haft flere møder med LTK og Hjørdis Grinsted fra
Erik Møller. Hjørdis Grinsted (HG) har lavet en registrering af fortet d. 29. april. Ole Bruun har lavet en
fotoregistrering af alle rum i fortet 29-30 april og efterfølgende sendt materialet fra Rigsarkivet og
fotoregistreringen af fortet til HG. Vi har netop modtaget en email fra HG (11. maj 2017) hvori der står at
rapporten forventes at være klar i uge 21 (22-28 maj), hvorefter den sendes til LTK til gennemlæsning og
dernæst forhåbentlig kan indsendes til SLKS slut maj.

Fondsansøgninger
Vi har indsendt to fondsansøgninger i 2016. En til Augustinus Fonden og en til Aage og Johanne LouisHansen Fonden. Desværre fik vi i december 2016 et afslag fra Augustinusfonden, men fonden var dog
positive overfor en fornyet ansøgning. Afslaget blev bl.a. begrundet med at de havde støttet lignende
projektor fornyeligt, og at de savnede en godkendelse fra SLKS. Vi var dog velkomne til at søge en anden
gang, men med væsentlige ændringer i protokollen f.eks. ændringer i budgettet eller dele af projektets
indhold. Ansøgningen hos Aage og Johanne Louis-Hansen Fond er stadig under behandling. Vi har valgt at
sætte yderligere fondsansøgninger i bero, indtil vi har en forhåndsgodkendelse fra SLKS.

Status på renoveringsprojekter på Fortunfortet
Tagrende og gesims
• Renoveringen af tagrende og gesims er færdigt,
• Enkelte skønhedsfejl der skal udbedres.
Skodder
• En smed har fået åbnet af adskillige af skodderne,
• Betalt via midler fra familiefonden
Området omkring hovedporten
• Kommunen lovede ved et møde med FV i midt februar at finansiere en istandsættelse af
facadepartiet omkring hovedporten
• LTK har på nuværende tidspunkt sendt en ansøgning til SLKS.
• Problem med kalksalpeter udtræk i facaden omkring hovedporten. Teknologisk institut har taget
prøver som er sendt til Weber i Tyskland og der er nu fundet en løsning.
- Så forhåbentlig kan dette arbejde snart påbegyndes.
Og her et det hvis på sin plads at give en kæmpe tak til kommunen. FV har virkelig haft en god dialog
med kommunen og er utrolig glade for de arbejder der er udført på fortet.

Fortunfortet 2020
Sluttelig vil jeg blot ganske kort omtale at vi i bestyrelsen desværre ikke er helt enige om hvad der skal ske
med fortet efter en grundsikring og udtørring af fortet. Skal der ske en videre renovering af det indre af
fortet altså en istandsættelse af vægge, gulv m.m. indlæggelse af varme og opførelse af toiletter, således at
fortet kan anvendes til museum, f.eks. et demokratimuseum eller et kulturhus. Eller skal man blive ved
grundsikringen således at fortet stadig fremstår som et fort, hvor der kan arrangeres børnefødselsdage,

4

rundvisninger for skoler, uddannelsesinstitutioner, et sted for spejder events, løb, Halloween
arrangementer, og filmoptagelser m.m. Fortet vil derved som oprindeligt fort også være en turistattraktion
og et udflugtsmål i sammenhæng med Dyrehaven og det nyrenoverede Eremitage Slot?

De fremmødte medlemmer af FV blev dernæst udspurgt om hvad de mente om fortets fremtidige
brug. Det blev ytret, at fortet gerne måtte forblive et fort. Museumstanken blev ikke rigtigt berørt.
Der blev dog snakket lidt om de manglende parkeringsforhold, og det blev foreslået at busser og
andre besøgende kunne holde på Hjortekærsvej. Ole Bruun understregede at det er vigtigt at tage
hensyn til naboerne og at have gode relationer til dem.

Derudover var der en enkelt kommentar til formandens beretning vedr. manglende ansøgning til
SLKS om etablering af opvarmning af fortet i forbindelse med grundsikringen. Det blev foreslået at
man etablerede jordvarme. Ole Bruun oplyste, at man på Garderhøjfortet havde det samme ønske
men ikke kunne fik tilladelse fra SLKS, p.g.a. fortidsmindefredningen.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab. (kan ses på hjemmesiden)
Ole Bruun gennemgik driftsregnskabet, der i 2016 udviser et underskud på 10.688,79 kr. der
hovedsageligt skyldtes at trykkeriudgifterne til bogen ”Forfatningskampen og Københavns
Befæstning” blev afholdt i 2016, mens tilskuddet fra fondene blev modtaget i 2015. Ole Bruun
gennemgik også regnskabet for foreningens vedligeholdelseskonto. Regnskabet kan ses på
foreningens hjemmeside www.fortunfortet.dk. Der blev stillet et spørgsmål vedr. størrelsen af
udgiften til trykning af indbetalingskort og Ole Bruun oplyste at der var trykt et større oplag for at
spare penge. Der var enighed om at det stadig er en god ide at rundsende indbetalingskort.
Regnskabet blev herefter 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.
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Ad punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ifølge vedtægterne er Ole Bruun Nielsen, Peter Bo Bohnsen og Hans Jørgen Berggren på valg i år.
De blev alle 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. Derudover blev Jytte Bloch-Kelsen genvalgt som tredje suppleant.

Ad punkt 7: Valg af revisor
Kenneth Bune Trust blev genvalgt som revisor.

Ad punkt 8. Indkomne forslag.
Der var kommet et forslag stillet af Carl Otto Kjeldsen og Jakob Kjeldsen Wind :
Forslag: Etablering af sti i fortets facegrav.
Forslagets begrundes med:
• Forslaget er blevet aktuelt nu når der er opsat skilte med forbud/under livsfare, at færdes
på fortets tag.
• Forbuddet har begrænset besøget af fortets rekreative muligheder stærkt.
• Det kan nævnes at facegraven henligger som et stærkt tilgroet buskads, næppe til
fornøjelse for grundejerne.
• Det kan endvidere anføres at LY/TÅ kommune, så vidt vides, ejer 3 m jord langs fortets
sider, som udlejes til en meget lav leje.
Ole Bruun oplyste, at kommunen tilbage i 2004 og 2006 afholdt møder med de berørte naboer,
hvor man bla. drøftede muligheden for at åbne for offentlig adgang til facegraven. Møderne
mundede dengang ud i, at man fra kommunens side gav tilsagn om at det ikke ville blive etableret
offentlig adgang til facegraven. Ole Bruun tilkendegav, at for at tage sagen op igen, skal der være
væsentligt ændrede forhold eller argumenter i forhold til dengang. Ole Bruun udtalte, at det er en
sag som bestyrelsen fra FV ikke pt. har ressourcer til at påtage sig at fremføre overfor kommunen,
men at medlemmerne er naturligvis vedkomne til på egen hånd at tage kontakt til kommunen.

Ad punkt 9: Evt. Intet
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 22.00 og Nete takkede for god ro og orden.
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