
 

 
”Fortunfortets Venner” 

 

Referat af 8. Bestyrelsesmøde for ”Fortunfortets Venner”  søndag d. 19. april. 
 

 
 

Tilstede; Steen Wenske Pedersen, Ole Bruun Nielsen og Nete Munk Nielsen.  Fraværende; 

Mogens Larsen. 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 7. bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsorden.   

    Godkendes. 

 

2. Generalforsamling. 

 

• Valg af dirigent og referent. NMN er referent og Grethe Steenstrup Nielsen 

dirigent. 

 

• Formandens beretning. Som sidste år inklusive kort omtale af 

revitaliseringsprojektet.  SWP vil under formandens beretning overtage 

punktet hjemmesiden. Beretningen afsluttes med at fortælle hvad 

bestyrelsen vil arbejde med indenfor den næste årrække. (Bogstaver, 

årstal, istandsættelse af skodder og porte, ligge danfugesand mellem 

stenene i stensætningen, evt. diamantgravene, etablering af trapper, 

opsætning af rækværk, opsætning af flagstang).  Formanden nævner at 

kommunen vil kontakte BOTICA m.h.p. af få afklaret forholdene omkring 

taget samt arbejde videre på at få udført en tilstandsrapport for 

Fortunfortet.  

 

• Revideret regnskab. Mogens fremlægger revideret regnskab. NMN beder 

Mogens om at emaile regnskabet således at det kan fremvises på 

Generalforsamlingen. I samme forbindelse spørger NMN Mogens om 

navnet på kanoneren der har deltaget ved de sidste to befæstningsdage, 

da SWP ønsker at nævne ham på hjemmesiden. 

 

• Kontingentet for privat personer forbliver på 100kr. Der skal foreslås at 

erhvervskontingentet er på 500 kr. Foreslås desuden at erhvervs-

virksomheder, tømre, smede m.m. kan lave f.eks. en bænk og få opsat et 

sponsorskilt. Erhvervsvirksomheder kan få logo og en 4-5 linier om deres 

virksomhed vist på vores hjemmeside under sponsorsiden. 

 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skal ifølge vedtægterne to 

bestyrelsesmedlemmer på valg. Mogens ønsker desværre ikke at blive 

genvalgt, Steen Wenske Pedersen er på valg og ønsker genvalg.  

 

• Valg af suppleant. NMN spørger om Saxild ikke vil genopstille og ikke 

mindst har lyst til at deltage i bestyrelsesmøderne fremover.  

 

• Valg af revisorer. NMN spørger Carl om han vil genvælges. 



 

• Behandling af indkomne forslag.  

Bestyrelsen har følgende forslag: 

1. Indkøb af brochurekasser. 

2. Vedtægtsændring af § 8. I sætningen; med mindre forslaget 

skriftligt er modtaget af bestyrelsens formand senest 15. april, 

erstattes 15. april med; senest en uge før generalforsamlingen. 

 

• Eventuelt.  

Bestyrelsen ønsker at der skal være flere medlemmer i foreninger og vil  

under dette punkt på generalforsamlingen spørge om der er nogle der har 

ideer til hvordan vi skal gøre dette. 

 

• Arrangementer. NMN nævner turen til Stevns Fort samt foreslår datoer for 

en tur til Gladsaxe Fort.  

 

3. Arrangementer.  Se ovennævnte 

 

4. Befæstningsdagen 2009.  

• OBN kontakter tømrermester Edvard Jensen m.h.p. at få lavet nogle 

Roskildeboder. 

• OBN og NMN kontakter Dansk Miljø TV, m.h.p. at få lov til at vise hele 

filmen om Københavns nyere Befæstning og ikke kun Demo versionen.  

• Vi skal sikre os at Mogens svoger stadig har lyst til at deltage i 

befæstningsdagen. 

• NMN sikrer sig at spejderne vil deltage. 

 

5. Fastlæggelse af næste møde. 

• Tirsdag d. 26 maj 19.30. 

 

6. Evt.  

• Sponsorside og vedtægtsændringer er omtalt under punktet 

generalforsamling. 

• Opfølgning af statusrapport. OBN har kontaktet ingeniøren og regner med 

at der vil ske noget indenfor overskuelig tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 


