”Fortunfortets Venner”

Referat af 9. Bestyrelsesmøde for ”Fortunfortets Venner” tirsdag d. 26. maj.
Tilstede; Ole Bruun Nielsen (OBN), Vibeke Jerris (VR) og Nete Munk Nielsen (NMN).
Fraværende; Steen Wenske Pedersen (SWP).
1. Godkendelse af referat fra 8. bestyrelsesmøde samt godkendelse af
dagsorden. Godkendes.
2. Godkendelse af referat fra 2. ordinære generalforsamling. Godkendes.
3. Konstituering af bestyrelsen.
• NMN fortsætter som formand.
• SWP fortsætter som Webmaster.
• OBN overtager posten som kasserer efter Mogens Larsen (ML)
4. Nye medlemmer.
• Peter og Marianne Jerris, Langs Hegnet 40B, 2800 Kgs. Lyngby
• Louise og Jesper Paustian, Dyrehavegaardsvej 52, 2800 Kgs. Lyngby
• Finn og Barbro La Cour, Trongaardsvej 13B, 2800 Kgs. Lyngby.
5. Regnskab.
• Banken skal have tilsendt vedtægter, referat fra 9. bestyrelsesmøde og referat
fra 2. generalforsamling. (NMN+OBN sørger for dette)
• Bilag fra ML skal indhentes (NMN+OBN sørger for dette)
6. Udsendelse af referat fra generalforsamling, kontingentopkrævning, ændrede
vedtægter, revideret regnskab.
• NMN og OBN sørger for at sende breve ud i løbet at den næste uge. Indbydelse
til Gladsaxefortet vedlægges.
7. Tur til Gladsaxefortet.
• NMN har talt med Hjemmeværnet som gerne viser rundt d. 23. august kl. 13.
• NMN sørger for indkøb af 2x2 rødvin (der er to guider). Rundvisningen gratis.
• Indbydelse fremstilles og vedlægges i henhold til punkt 6.
• Tilbagemelding på olebruun@tdcadsl.dk eller 45938821 senest søndag d. 9.
august. HJV ønsker besked om antal deltagere
8. Befæstningsdagen 2009.
• Roskildeboder + brochurekasser: OBN kontakter tømrermester Edvard Jensen
m.h.p. at få lavet nogle Roskildeboder + brochurekasser.
• Film: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.
• Spejder: NMN skal sikre sig at spejderne vil deltage og spørger om mulighed for
se hytten til Befæstningsdagen. I denne forbindelse diskuterede vi, om vi evt.
kunne bruge hytten til noget i spændende i forbindelse med Befæstningsdagen.
• Kanoner. ML har oplyst at hans svoger (kanonér) deltager.

•
•
•
•

Servering: Grethe Steenstrup Nielsen og VR sørger for fremstilling af kaffe, the
og kogt vand (kakao) og NMN+OBN sørger for indkøb af kager, sodavand, saft,
engangsservice, mælk og sukker.
Havemøbler: JR har 12 stole, GSN 8 stole + 1 bord. NMN spørger SWP om han
skulle have havestole+borde.
Foredrag: NMN og SWP sørger for omvisninger kl. 11, 13 og 15. NMN kontakter
Carl Kjeldsen og ML for at spørge om de ikke skulle have lyst til at holde et eller
flere af velkomstforedragene.
Foldere: Folderen vedr. Fortunfortet skal opdateres (NMN+OBN sørger for dette)

9. Fastlæggelse af næste møde.
• NMN mailer dato forslag ud for ugerne 33, 34 (10-21. august)
10. Evt.
•
•
•

NMN spørger Lone Knutson om hun ikke har mulighed for at oversætte
informationstavlen til engelsk. Oversættelsen lægges i brochurekassen.
Sponsorside og vedtægtsændringer er omtalt under punktet generalforsamling.
Det blev diskuteret om Spejderhyttens skraldespand evt. kunne flyttes udenfor
deres grund, således at besøgende på fortet kunne anvende den. OBN ville
undersøge om det overhovedet betales for renovation.
Det blev foreslået, at vi til næste Befæstningsdag 2010 skulle omstrukturere
programmet således at der ikke var omvisninger som nu, men personer der fast
stod ved nogle poster og kunne fortælle om den del af fortet de stod post ved.

