
 

 
 

Fortunfortets Venner 

 
Referat af 36. bestyrelsesmøde, ”Fortunfortets Venner”, torsdag d. 22. 10.15  
 

Tilstede Ole, Steen, Grethe og Nete. Peter Bo og Hans Jørgen måtte desværre melde 

afbud. 
 

1. Godkendelse af referat fra 35. bestyrelsesmøde samt godkendelse af 
dagsorden. 
Godkendes/ingen bemærkninger 

 
2. Befæstningsdagen 2015 

Vi var jo så uheldige at både Jacob Keller og Fortunen Gruppe meldte afbud i 
sidste øjeblik. Heldigvis fik vi arrangeret en kunstudstilling hvor kunstnere fra 
den lokale kunstsammenslutning ”Åbne Døre” udstillede deres kunst. Vi nåede 

med god hjælp fra kommunen at få sat spots op i 5 rum. (Foreningen betaler 
dog selv for opsætningen via penge fra Wenske Pedersens familiefond). 

Vejret var helt fantastisk og der var enighed om at det var en meget fin dag 
Der har formentlig været mellem 500-600 besøgende. 

• Hvordan gik det?  

1. Annoncering.  
Annonceringen i det ”Grønne Område” i tirsdagsudgaven var 

fin, der var endda en ekstra omtale i torsdagsudgaven. 
2. Rundvisninger 

Stor interesse, der var optil 40 personer på rundvisninger 

3. Turen langs Dyrehavestillingen 
Også stor interesse, over 25 deltagere  

4. Hoppeborg 
Som tidligere meget populært. 

5. Kunstnere 
Mange besøgende. Kunstnerne klagede lidt over at der var 
koldt i rummene. Vi diskuterede om man kunne opsætte 

kakkelovne i rummene. Man kunne spørge Morsø om de 
havde lyst til at sponsorere dette.  

6. Natløb 
Meget populært, der var rigtig mange børn (oftest sammen 
med forældre/bedste forældre) der deltog.- i alt 26 hold. 

7. Salg af kaffe og kage 
Salg af kaffe og kage gik forrygende, der blev mindst for-

tæret 10 ”bradepandekager”. Vi have besluttet at børn ikke 
skulle betale for kage og sodavand, alligevel havde vi en 
indtægt på ca. 800 kr. 

• Skal vi finde på andet til næste år? 
Vi diskuterede om vi skulle have tre rundvisninger igen p.g.a. det 

store antal besøgende, ……vi tænker over det. Dorte foreslog at 
man lavede en figur f.eks. en soldat, hvor det var et hul svarende til 
hovedet, så børn og andre barnlige sjæle, kunne få en selfie af sig 

selv som soldat.  
• Hvad gør vi ved de sene aflysninger 
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Vi blev enige om at der umiddelbart ikke er noget 
at gøre ved de sene aflysninger. Vi håber at Jacob og hans orkester 

har lyst til at komme til næste år og vi vil ligeledes atter kontakte 
spejderne  
 

 
Fortunen Gruppe for at høre om de vil lave bål og snobrød ved 

befæstningsdag 2016. 
 
Det blev diskuteret om man skulle lave et loppemarked på fortet. Vi snakker 

med kommunen vedr. formalia omkring sådan et loppemarked når vi alligevel 
skal mødes med dem. Det blev også foreslået at vi skulle lave en forårs-

udstilling med kunstnere fra ”Åbne Døre”. Dette kunne evt. kombineres med et 
loppemarked. Spørger Hanne Isabella om hvad hun synes. 

 

3. Regnskab 
Som det ser ud nu vil vi få et underskud på ca. 2000 kr., som bl.a. skyldes at vi 

har brugt 4000 kr. på at trykke vores Vision for Fortunfortet. Men foreningen 
har godt 16.000 i kassen. 
 

 
4. Møder med kommunen om renovering af fortet 

a. Økonomiudvalget 25. august. 
Blev efter aftale med borgmesteren aflyst, da ingen af medlemmerne 
kunne komme. Forbløffende få havde meldt tilbage. 

b. Borgmesteren og Christian Østeraas d. 11. september 
Steen, Ole og Nete mødtes med Borgmesteren og Christian Østeraas. 

Formålet med mødet var at diskutere renovering af fortet. ”Fortunfortets 
Venner fik jo 160.000 kr. af Wenske Pedersens familiefond i december 

2014 og vi synes derfor at kommunen mindst skulle bidrage med et lige 
så stort beløb..det er jo trods alt kommunens ejendom. Sofia Osmani var 
positiv, men kunne selvfølgelig ikke bevilge penge her og nu, men ville 

arbejde på at der i budgettet for 2016 blev afsat 1 million kroner til 
forterne i Lyngby-Taarbæk kommune. ”Fortunfortets Venners” skal i 

samarbejde med kommunes fundraiser dernæst søge diverse fonde 
m.h.p. at skaffe de sidste 4-5 millioner til renovering af fortet. Dette bør 
alt andet lige være nemmere nu hvor kommunen har vist sig positive.  Vi 

ville dog meget gerne have at der skete noget her og nu for at stoppe 
forfaldet. Det er oplagt at gøre noget ved tagrenderne. Der er indhentet 

tilbud på hvad det ville koste at renovere disse og ”Fortunfortets Venner” 
bruger meget gerne de 160.000 kr. på tagrenderne, men det er ikke nok, 
hvorfor kommunen må spytte i kassen… Christian Østeraas mente at der 

nok var sat lidt af til dette. Vi nævnte også at vi meget gerne så, at der 
blev sat spots op i flere rum i fortet, således at fortet kunne anvendes til 

f.eks. kunstudstillinger… kommunen har jo netop efterlyst ideer/visioner 
til brug af fortet.  

c. Finn Lauridsen og Jesper Skytt Wiberg d. 14. september 

Ved mødet d. 11. september blev det aftalt af ”Fortunfortets Venner” 
hurtigst muligt skulle mødes med Finn Lauridsen og Jesper Skytt Wiberg 

(Center for Areal og Ejendomme). Det hastede jo med at få sat lys op 
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inden Befæstningsdagen. Resultatet af mødet blev at 
kommunen ville bidrage med ca. 80.000 til reetablering af tagrender og 

”Fortunfortets Venner” skulle betale for opsætning af spots (ca. 
35.000kr.). Finn ville indhente et mere fyldestgørende tilbud for 
reetablering af tagrenderne. 

d. Fundraiser 
 

 
 
 

Steen og Nete stal mødes med Winnie i starten af november m.h.p. at 
planlægge fremtidige fondsansøgninger. Der skal søges penge til 

renovering af fortet. 
 

5. ”Små” arbejder på Fortunfortet 

a. Åbning af skydeskår 
Vi har fået åbnet to af skydeskårene og regner med at åbne de sidste 4 i 

løbet af efteråret. Vi skal nu have sat nogle gitre op bagved skyde-
skårene for at undgå at der bliver smidt ting og sager ind på fortet.  

b. Opsætning af lys  

Se ovenstående 
 

6. Generalforsamling 
a. Dato 

Torsdag d. 12 maj 2016 

b. Forslag til foredrag. 
Vi har fået en henvendelse fra en af vores medlemmer Henrik Mortensen, 

som meget gerne vil holde et foredrag om Gl. Hjortekær og befæstnings-
anlæg ved Dyrehaven. Vi blev enige om at takke ja!!! Nete kontakter 

Henrik Mortensen. 
 

7. Fastlæggelse af næste mødedato  

Onsdag d. 13 januar kl. 19.30 
 

8. Steen orienterer om ansøgning til pjece 
Steen har via fondsansøgninger opnået fuld finansiering af pjecen. Lay-out, 
trykning m.m. kan derfor igangsættes. I første omgang trykkes 1000 

eksemplarer. 
 

9. Evt 
a. Halloween 

Trods tallige opfordringer er der ingen fra de lokale Grundejerforeninger, 

der har tilkendegivet at de lyst til at hjælpe med at sådan arrangement. 
Derfor aflyser vi det.  

b. Akutte tiltage her til vinter for at beskytte fortfacaden 
Vi diskuterede om det er muligt at gøre noget midlertidigt for at undgå at 
facaden bliver yderligere ødelagt her til vinter…inden reetablering af 

tagrenderne kan igangsættes…vi når det nok næppe i år.  
 

  


