
1 
 

REFERAT AF 11. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

”FORTUNFORTETS VENNER”  

DEN 24. MAJ 2018 

 

Generalforsamlingen startede nede ved fortet foran det nyindsatte facadeparti omkring 

hovedporten. Det var planen af bogstaverne FORTUNFORTET, skjold, krone og årstallet for fortets 

opførelse 1891-1892 skulle være sat op over hovedporten, men smeden havde desværre ikke 

kunnet nå det. Bogstaverne sættes op i uge 24 eller 25. Ole Bruun Nielsen bød velkommen og 

fortalte kort om facadepartiet omkring hoveddøren, arbejdet bag fremskaffelse af dokumentation 

og tegninger af bogstaver samt dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende tilladelse til 

opsætningen. 

 

Derefter fortsatte generalforsamlingen på Dyrehavegaardsvej 56.  Det var i år desværre ikke 

muligt at skaffe en foredragsholder, hvorfor man med det samme gik i gang med at selve 

dagsordenen til generalforsamlingen.  

 

Ad punkt 1: Valg af dirigent og referent. 

Bestyrelsen foreslog Dorte Sjølin som dirigent og Nete Munk Nielsen som referent, hvilket blev 

godkendt af generalforsamlingen. Dorte takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var indkaldt rettidigt ifølge vedtægterne. 

 

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

Jeg vil forsøge at fortælle lidt om foreningens virke i det forløbne år. Jeg vil starte med at fortælle lidt om 
de større arrangementer, der har været på fortet i 2017/2018, d.v.s. Isteddagen og Befæstningsdagen. 
Dernæst vil jeg kort berøre nogle af de andre arrangementer og begivenheder der har fundet sted på 
fortet. Jeg vil snakke lidt om renoveringsprojekterne på fortet i 2017/2018 og mindre projekter med 
relevans for fortet. 
 
I 2017/2018 har vi brugt en del tid på at skrive fondsansøgninger og haft flere møder med kommunen for at 
undersøge hvordan fortet kan indgå i kommunens kultur og turisme strategi. Jeg vil derfor bruge lidt tid på 
give jer en status på ansøgningerne og vores møder med kommunen. 

 
Større arrangementer. 
Isteddagen 2017 
Årsdagen for "Slaget ved Isted" d. 25. juli blev for 4. år i træk markeret ved Fortunfortet, tirsdag d. 25. juli 
kl. 19.  32. Bataillons Musikkorps ledet af Jacob Keller underholdt med militær historisk musik. Derudover 
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blev der opført et drabeligt slag, ledsaget af affyring af 4 meget flotte og meget larmende salutkanoner, 
kommandoråb, geværild, signalhorn, kirkeklokker og militærtrommer.  Vi slap heldigvis for regn. Der var ca. 
100 deltagere.    
 

Befæstningsdagen 2017 
Befæstningsdagen 2017 var atter en rigtig dejlig dag med masser af aktiviteter for befæstnings-
interesserede, almindelig nysgerrige personer og ikke mindst for børnefamilier. Som sædvanligt startede 
Befæstningsdagen kl. 10.00 med flaghejsning og trompetfanfare. Musikanter fra. 32. Bataillon’s Musikkorps 
akkompagnerede flaghejsningen.  kl. 10.30, 13.00 og 15.00 var der rundvisning på fortet.  Jeg sørgede for 
de to første og Henrik Mortensen sørgede for den sidste rundvisning.  Ole Bruun Nielsen holdt 
velkomsttalen i forbindelse med rundvisningerne. Rundvisninger har altid været en del af 
Befæstningsdagen og det er faktisk stadig en succes. 32. Bataillon’s musikkorps spillede kl. 11.30-12.30. Og i 
år var der pænt med tilhørere. Spejderne fra Fortunen Gruppe bød traditionen tro på bål og snobrød. 
Jytte Bloch-Kelsen sørgerede for kreative lege for børnene, de skulle bl.a. lave små tasker/punge ud af 
mælkekartoner og folde hatte. Derudover var der som sædvanligt 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. Sidst men bestemt ikke mindst så havde vi for 3. år i træk 
besøg af kunstnersammenslutningen ”Åbne Døre”. Der blev udstillet smykker, keramik, malerier og  
imponerende bronze skulpturer. Det var et helt fantastisk vejr og rigtig mange kom forbi fortet, fulgte en 
rundvisning, nød solen og fik sig en kop kaffe.  Der var ca. 400 besøgende. 
 

Andre Arrangementer 
Der har været et løb arrangeret af de gule spejdere i Danmark, Wagadugo løbet 2018, med deltagelse af 15 
patruljer. Rapmusikeren Sivas optog en musikvideo på fortet d. 5. maj 2018 og endelig var der private 
arrangementer Kristi himmelfartsdag og 1.pinsedag. Derudover har der været en del forberedelsesmøder 
på fortet vedr. et større kunstarrangement der finder sted august/september  

 
Status på diverse ansøgninger 
Dispensationsansøgning til Slots og kulturelsen 
Den 26.5.2016 holdt Fortunfortet Venner(FV), Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) møde med Slots og 
kulturstyrelsen (SLKS). Formålet med mødet var en fælles besigtigelse af fortet, herunder drøftelse af 
grundsikrings- og renoveringsarbejder på fortet samt hvorledes dispensationsansøgningen til SLKS skulle 
udformes. 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 så 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. FV måtte desværre sande at de ikke havde den 
faglige viden til at skrive en sådan ansøgning. Efter aftale med kommunen blev der derfor i starten af 2017 
indhentet tilbud fra to arkitektfirmaer; Fogh&Følner og Erik Møller Arkitekter. Sidstnævnte kom med det 
bedste tilbud og kommunen indvilgede i at betale. FV har i løbet af foråret 2017 haft flere møder med LTK 
og Hjørdis Grinsted fra Erik Møller Arkitekter. FV og Hjørdis udførte i fællesskab i foråret 2017 en indvendig 
registrering i fortet. På basis af denne registrering samt tegningerne fra Rigsarkivet indhentet af Ole Bruun 
Nielsen, indsendte Erik Møller Arkitekter en ansøgning om forhåndsgodkendelse af projektet til SLKS. Den 
8. august 2017 gav SLKS givet sin godkendelse og anbefaling af projektet i form af en forhåndsgodkendelse 
d.v.s. det overordnede renoveringsprojekt er godkendt, men inden igangsættelse af det enkelte arbejde 
skal det detailprojekteres og godkendes på ny af SLKS. 
 

Fondsansøgninger 
I 2016 indsendte vi to ansøgninger, en til Augustinus Fonden og en til Aage og Johanne Louis-Hansen Fond.  
Desværre fik vi afslag december 2016 fra Augustinus Fonden, men de var dog positive. Afslaget blev bl.a. 
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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. 28 juli fik vi et støttetilsagn på 3 mio. fra Aage og 
Johanne Louis-Hansen Fond til projektet. Bevillingen gælder i tre år.  Projektet skal som udgangspunkt 
fuldfinansieres inden det påbegyndes men såfremt dette ikke lykkes, kan der indsendes en fornyet 
ansøgning med et reduceret projekt til godkendelse hos fonden. Vi har i 2017 atter søgt Augustinus Fonden 
med et mindre projekt omhandlende taget og etablering af dræn bag betonkasematten, men fik desværre 
afslag. Vi har i efteråret yderligere søgt Aase og Ejnar Danielsens Fond, Willumfonden, Hartmann Fonden, 
Knud Højgaards Fond, Brebøl fonden og Nordea Fonden for tilskud til restfinansiering af istandsættelse af 
fortet. Desværre ingen bevillinger. 
 

Status på renoveringsprojekter på Fortunfortet 
Tagrende og gesims 
Sidste år blev renoveringen af tagrende og gesims afsluttet, et arbejde som kommunen finansierede og 
gennemførte. 
 
Facadepartiet omkring hovedporten 
Kommunen lovede ved et møde med FV i midt februar 2017 at finansiere en istandsættelse af facadepartiet 
omkring hovedporten og at sende en ansøgning til SLKS med henblik på tilladelse til denne istandsættelse. 
Tilladelsen blev givet og et gammelt problem vedr. kalksalpeter udtræk i facaden omkring hovedporten 
blev løst efter kontakt med betonfirmaet Weber i Tyskland.  Facadepartiet var færdigt i november 2017.  
 
Fortnavn, opførelsesår, skjold og kongekrone 
Fremstilling af bogstaver, tal, skjold og krone er færdigt. Arbejder er udført af smedefirmaet Emil Nielsen. 
Bogstaverne er desværre endnu ikke hængt op men dette vil ske i uge 24/25.  FV betaler via de tidligere 
modtagne penge fra Wenske Pedersens familiefond et stort beløb til projektet, det resterende beløb har 
kommunen indvilget i at betale. FV har søgt Johannes Fogs fond om støtte, men desværre uden held.  
 
En stor tak til støtten fra Wenske Pedersens familiefond og Lyngby-Taarbæk kommune, og ikke mindst en 
stor tak til Finn Lauridsen fra Ejendomskontoret i LTK som har været meget engageret i renoverings-
projekterne på Fortunfortet.  Renoveringen af fortets tagrender, gesims, facaden omkring porten og 
opsætningen af bogstaverne skyldes i stor grad Finns ihærdige indsats.  
 
 

Mindre projekter med relevans for Fortunfortet 
Markeringspæl 
I dag er der i Naturstyrelsens folder om Dyrehaven ingen omtale eller markering af fortet på kortet over 
Dyrehaven. I selve Dyrehaven findes ligeledes ingen informationstavle om fortet og ingen markering af 
fortet. Ole Bruun Nielsen kontakterede derfor Naturstyrelsen, som tilbød at opsætte en markeringspæl af 
fortet på Mandehovedvej ud for indgangen til fortet og tillige at markere fortet på kortet i deres 
informationsfolder i forbindelse med genoptryk. Det er dog ikke muligt at få tilladelse til at placere en 
informationstavle om fortet i selve Dyrehaven. Den må dog gerne anbringes indenfor Fort-området således 
at den kan ses fra Dyrehaven. 

 
Rigsarkivet 
Bestyrelsen i FV, især Ole Bruun Nielsen, har været på Rigsarkivet for at finde dokumenter og tegninger der 
kan bruges i de forestående grundsikringsarbejder og for at opspore yderligere oplysninger om fortet, dets 
tilblivelse og nedlæggelse. Vi håber at vi snarligt kan lægge nye spændende informationer om fortet på 
foreningens hjemmeside. Kopi af tegninger fra Rigsarkiver hænger desuden allerede i fortet og kan 
derudover ses på foreningens hjemmeside. 
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Samarbejdet med Lyngby-Taarbæk kommune 
I 2016 etablerede FV et partnerskab med LTK kommune med henblik på at søge fondsmidler.  
Sammenarbejdet med LTK er udvidet yderligere for lave et fælles idegrundlag for Fortets fremtidige virke, 
som både kommunen og FV er enige om og som er forpligtende. Dette idegrundlag skal fremover være det 
bærende formål med fortet i fondsansøgninger. Derudover er det vigtigt at kommunen viser et mere aktivt 
engagement, ikke mindst over for fondene. I samarbejdet indgår områder indenfor kommunikation-, 
kultur-, turisme og endelig er Naturstyrelsen også inddraget. 
 

Udskiftning i bestyrelsen 
Steen Wenske Pedersen udtrådte i sommeren 2017 af foreningens bestyrelse. Bestyrelsessuppleanten 
Dorte Sjølin indtrådte i bestyrelsen i stedet for Steen. 
 

Udnævnelse af æresmedlem. 
Bestyrelsen har i det forløbne år besluttet at udnævne Finn Lauridsen til æresmedlem. Finn Lauridsen har 
som tidligere nævnt, udført en stor og engageret indsats i forbindelse med kommunens udførelse af de 
gennemførte renoveringsarbejder på Fortunfortet. Finn er i februar måned i år blevet pensioneret og 
bestyrelsen besluttede derfor at takke Finn for indsatsen, ved at udnævne ham til æresmedlem af 
”Fortunfortets Venner”. 

 
Generalforsamlingens kommentarer til formandsberetningen. 

Der var flere af deltagere i generalforsamlingen der udtrykte bekymring vedr. fremtidsplaner for 

brug af fortet. Det ønskes ikke at fortet skal blive et stort tiltrækningsplaster med masser af 

besøgende, og hvad dertil følger med parkerende biler, turistbusser m.m.  Bestyrelsen i FV 

svarede, at foreningen i deres samarbejde med kommunen er opmærksomme på dette og at 

foreningen bestemt ikke er interesseret i at brug af fortet bliver til belastning af nærområdet. 

 
 

Ad punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab.  

Ole gennemgik driftsregnskabet der viser et overskud på 469,38 kr.  således at foreningens formue 

ved regnskabsårets afslutning udgjorde 15.598,42 kr.  Regnskabet for Fortunfortets 

vedligeholdelseskonto udviser et underskud på 300,00 kr. (bankgebyr), således at kontoen ultimo 

2017 har et indestående på 107.668,82 kr.  Regnskabet blev godkendt. Foreningen har pt. 70 

medlemmer. Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside www.fortunfortet.dk og er vedlagt 

referatet. 

 

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 Nete Munk Nielsen og Dorte Sjølin på valg i år. De blev begge genvalgt. 

http://www.fortunfortet.dk/
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Ad punkt 6: Valg af suppleant  

Jytte Bloch-Kelsen og Grethe Steenstrup Nielsen blev genvalgt til h.h.v. første og anden suppleant.  

 

Ad punkt 7: Valg af revisor  

Kenneth Bune Trust blev genvalgt som revisor.  

 

Ad punkt 8. Indkomne forslag.  

Der er kommet et forslag. Forslagsstilleren er Steen Wenske Pedersen. Da forslagsstilleren ikke var 

tilstede læste Nete den tilsendte email med forslaget fra Steen Wenske Pedersen op.  

Forslaget: ”Motiveret forslag til ændring af foreningens praksis vedr. offentliggørelse af kopier af 
originalt arkiv- og kildemateriale” indeholde følgende punkter: 

• Alle elektroniske kopier af originalt kildemateriale, som foreningen har købt eller køber fra 
arkiver og museer, stilles gratis til rådighed for medlemmerne og andre interesserede via 
foreningens hjemmeside i den kvalitet, som det blev modtaget i.  

• Det kan i praksis håndteres ved, at der gives mulighed for download, eller - alternativt - at 
vi på hjemmesiden gør opmærksom på, hvordan man kan få kopierne tilsendt på 
anfordring.  

Argumentet for dette er bl.a.: 

• God overensstemmelse med informationskravet i foreningens formålsparagraf §2 
”Formidle information om forsvarsværker i Lyngby-Taarbæk kommune”. 

 
Forslaget blev diskuteres at de fremmødte medlemmer af FV og der opnås enighed om at indtil en 

anden teknisk løsning kan findes, at de kort og tegninger fra Rigsarkivet som foreningen har betalt 

for ”lægges i Skyen” og et link hertil sættes på hjemmesiden (er sket umiddelbart efter 

generalforsamlingen). 

 

Ad punkt 9: Evt.  

Steen Wenske Pedersen var webmaster for foreningens hjemmeside. Som følge af Steens 

udtræden af bestyrelsen har Ole Bruun Nielsen oprettet en ny hjemmeside, som kort blev 

gennemgået.  

 

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 22.00 og Dorte Sjølin takkede for god ro og orden. 

 


