REFERAT AF 9. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

”FORTUNFORTETS VENNER”
DEN 12. MAJ 2016
Nete Munk Nielsen bød velkommen. Generalforsamlingen indledtes med at Henrik Mortensen
fortalte om det gamle Hjortekær med flg. tre tangenter: 1) Militærlejren i Dyrehaven 1878,
2) Sikringstyrken i området før og under 1.Verdenskrig og 3) Detaljer af Dyrehavestillingens
opførelse, berettet af en aktør. Et rigtigt spændende foredrag. Tusind tak til Henrik Mortensen

Ad punkt 1: Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Steen Wenske Pedersen som dirigent og Nete Munk Nielsen som referent,
hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen. Steen 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 gerne starte med at understrege at ”Fortunfortets Venner” i det forgangne år har holdt
utallige møder med kommunen, med Center for Areal og Ejendommen, kommunens fundraiser
Winnie Berndtson og ikke mindst med borgmesteren Sofia Osmani. Møderne har selvfølgelig
haft et overvejende emne; Renovering af Fortunfortet. ”Fortunfortets Venner” er jo i den
privilegerede situation af vi i december 2014 fik 160.000 af Bent og Birgit Wenske Pedersens
familiefond. Penge som selvfølgelig skal bruges til at renovere fortet. I ved jo alle sammen at
fortet ser forfærdeligt ud og de sidste 10 år har vi været vidne til at dette forfald tiltager
uhyggeligt hurtigt. Vi ved udmærket godt at 160.000 kr. er langt fra nok til at sætte fortet i
stand. Men vi mente som forening at når vi nu havde 160.000 kr. så måtte kommunen
bidrage med mindst lige så meget - det er jo trods alt deres ejendom. Det mest presserende
arbejde er efter vores overbevisning tagrenderne eller rettere sagt mangel på samme.
Lykkeligvis har vi fået vendt borgmesterens tidligere noget skeptiske holdning til fortet til
positiv. Kommunen har lovet at bidrage til istandsættelse af tagrender og gesims, derudover
har kommunen i budgettet 2016 afsat 500.000 kr. excl. moms til renoveringsarbejder på
Fortunfortet. Til gengæld for kommunens istandsættelse af tagrender og gesims, skulle
”Fortunfortets Venner” betale opsætning af spots i nogle af fortrummene, således at disse rum
bliver bedre egnet til diverse udstillinger og foreningen skulle tillige være primus motor ved
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udarbejdelse af fremtidige fondsansøgninger. Med borgmesterens positive opbakning til vores
projekt håber ”Fortunfortets Venner” derfor at vi via fondsansøgninger som skrives i
samarbejde med kommunen, kan få indsamlet de resterende 6-7 millioner som de ifølge COWI
og Rambøll er nødvendige for at renovere fortet.
Vi søgte i marts programmet Undervaerker hos Realdania. Realdania støttede projekter hvor
lokale ildsjæle ønskede at istandsætte dele af vores bygningsarv, således at dette kunne
bruges til glæde for borgere i lokalsamfundet og vi synes jo at projektet ”Fortunfortet fra
forfald til lokalt kulturcenter” var et oplagt projekt. Desværre fik vi et NEJ, men nu er vi inde
processen og regner med at sende flere ansøgninger ud i løbet af sommeren. Realdania har
sat et nyt program i værk med løbende ansøgningsfrist men med samme overordnede formål
og det søger vi selvfølgelig også.

Derefter vil jeg fortælle om årets aktiviteter på fortet.
Isteddagen 25. juli.
Årsdagen for "Slaget ved Isted" d. 25. juli blev for 2. gang markeret ved Fortunfortet lørdag d.
25. juli kl. 13. I 1850, under Treårskrigen, fandt Danmarkshistoriens største slag sted ved
byen Isted. 30.000 slesvig-holstenske og 37.000 danske soldater kæmpede indædt mod
hinanden. Sejren gik efter sigende til dansk side. 32. Bataillons Musikkorps leder af Jacob
Keller underholdt i 45 min med militær historisk musik. Derudover blev der opført et drabeligt
slag ledsaget af affyring af 7 meget flotte og meget larmende salutkanoner, kommandoråb,
geværild, signalhorn, kirkeklokker og militærtrommer. Desværre var vejret i mod os. Det
regnede og vi var virkelig i tvivl om vi skulle afholde arrangementet. Heldigvis besluttede vi os
for at gøre det, og regnen aftog da også og det blev faktisk en fin eftermiddag, men
selvfølgelig var der langt færre deltagere end året før hvor vi var 250. Vi har nok været knap
50.
Befæstningsdagen
Befæstningsdagen 2015 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,
udført af vores trofaste fort-trompetist Henrik Nielsen. kl. 10.30 og 13.30 var der rundvisning
på fortet, som jeg sørgede for. Kl. 12.00 startede en guidet gåtur langs Dyrehavestillingen.
Det var Steen der stod for denne tur som atter i år var meget populær. Spejderne for Fortunen
Gruppe og 32. Bataillons Musikkorps meldte i sidste øjeblik fra men heldigvis kunne Peter Bo
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komme og han sørgede for hoppeborg og skattejagt i mørket på fortet for de mindske. Hvilket
var en stor succes. Derudover var der som sædvanlig salg af kaffe, te, sodavand og kage. Og
tusind tak til alle kagebagerne. Jeres kager fik hurtigt ben at gå på. Som noget helt nyt havde
vi besøg af kunstnerne fra den lokal kunstsammenslutning ”Åbne Døre”. De udstillede deres
kunst i den del af fortet som vender ned mod Dyrehaven. Netop p.g.a. de midler vi havde fået
af Bent og Birgit Wenske Pedersens Familiefond kunne vi sætte spots op i rummene så
kunstværkerne kunne få den rette belysning. I modsætning til Isteddagen var vejret med os
på Befæstningsdage. Der kom virkelig mange mennesker, det kan god være at billederne her
ser lidt menneske tomme ud, men det var altså fordi vi ikke havde tid til at tage billeder i løbet
af dagen hvor der var allermest travlt.
Oprydning og småarbejder på Fortet
Bestyrelsen rettede for to år siden henvendelse til kommunen for at spørge om det var i orden
at Fortunfortets Venner at fjernede ”Fort-fremmede” elementer af nyere dato såsom diverse el
installationer og murværk. Efter det blev clearet med Kulturstyrelse gik bestyrelsen i gang.
I år har vi så været i gang med at åbne de tilmurede skydeskår, vi har dog måtte opgive et af
dem. Efter skydeskårene er blevet åbnet har vi sat gitre foran åbningen inde i fortet for at
undgå at folk smider ting og sager ind og dyr evt. kryber ind på fortet. Vi arbejder nu videre
med at få kommunen til at bidrage med en evt. midlertidig opretning af gulvene og etablering
af dræn med henblik på at forhindre stående vand. Derudover arbejder vi også på at få
renoveret og åbnet skodderne hvilket især i forbindelse med kunstudstillingerne vil give et helt
fantastisk lys. Vi har heldigvis stadig penge tilbage på Wenske Pedersens familiefond og hvis vi
ikke behøver at bidrage nævneværdigt til tagrende istandsættelsen så bør vi kunne finansieret
en lettere istandsættelse af skodderne.
Besøg på fortet
Atter i år har fortet været besøgt af rigtigt mange forskellige grupper, skoler,
uddannelsesinstitutioner og sportsarrangementer. Eksempler er:
•

September 2015 rundvisning for uddannelsesenheden under forsvaret.

•

December 2015 besøg af fotograf Michael LaCour som har lavet en flot fotoserie med
fortet som kulisse.

•

Januar 2016 Kong Vinter Adventure race.

•

April 2016 rundvisning for 3. g. klasse samt DTU-studerende med særlig interesse i
beton. - som evt. kan blive nyttigt når renoveringen af betonen går i gang) og
rundvisning i forbindelse med frokostarrangement hvor der skulle være et kulturelt
indslag
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Hjemmesiden.
Steen, ”Fortunfortets Venners” Webmaster arbejder ihærdigt og utrætteligt videre på det flotte
hjemmesiden; www.Fortunfortet.dk. Så jeg kan kun opfordre til at I besøger siden.
Facebook
Og jo fortet er også kommet på facebook. Vi må jo sande at det er den måde man
kommunikere på i dag og den måde man hurtigst skaber opmærksomhed omkring et projekt.
Forfatningskampen og Københavns Befæstning.
Vi har da heldigvis fået nogle penge. Steen Wenske Pedersen ansøgte Fog og Louis Hansens
fond og var så heldig at opnå fuld finansiering til bogen: Forfatningskampen og Københavns
Befæstning. Bogen udkom for en lille måned siden og er blevet et meget flot værk og meget
værdig efterfølger til den kendte folder om Københavns Nyere Befæstning som første gang
blev trykt i 2003 af Københavns Amt og senere genoptrykt i 2011 af Lyngby Taarbæk
kommune.
Istandsættelse af tagrender og gesims
Som jeg sagde indledningsvist har kommunen afsat over 300.000 kr. til renovering af
tagrender og gesims. Et sådant arbejde må ikke påbegyndes før Slots og Kulturstyrelsen har
givet tilladelse. Den har kommunen endelig fået nu. Planen er nu at kommunen skal kontakte
to muremestre for at få et tilbud, vi har anbefalet kommunen at kontakte det entreprenør
firma der stod for renovering af Mosede fort. Vi håber at tagrenden og gesimsen er færdig
inden Befæstningsdagen.
Slots og Kulturstyrelsen
I forbindelse med en større renovering af fortet er bestyrelsen sammen med kommunen i
dialog med Slots og Kulturstyrelsen for at fastlægge detaljeringsgraden af den ansøgning
kommunen skal sende for at få tilladelse til at sætte de andre og meget større renoverings
arbejder i gang. Det kan sagtens tænkes at vi skal en tur på rigsarkivet for at finde en
nøjagtig beskrivelse af hvordan man etaberede diverse betonkassemater og strukturer.

Ad punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab. (kan ses på hjemmesiden)
Den almindelig drift har givet et underskud på godt 2400 kr. så foreningen ved udgangen af
2015 har godt 15.000 kr. i formue. Underskuddet skyldes primært udgifter i forbindelse med
trykning af foreningens vision ”Fortunfortet, fra forfald til lokalt kulturcenter. Der er desuden et
særskilt regnskab for fondsmidlerne. Regnskabet blev godkendt.
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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 Steen og Nete på valg i år. De blev begge 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 valgt som tredje suppleant.
Ad punkt 7: Valg af revisor
Kenneth Bune Trust blev genvalgt som revisor.
Ad punkt 8. Indkomne forslag.
•

Forslag til vedtægtsændringer er stillet af bestyrelsen og udsendt sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag til ændring af § 13 blev vedtaget,
Bestyrelsens forslag til ny § 13:
Foreningens ophør kan alene besluttes ved afholdelse af en ekstraordinær
generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen indkaldes
skriftlig med mindst 14 dages varsel, og beslutning kræver vedtagelse af mindst 2/3
af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af foreningens ophør
tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål, primært til foreninger med
tilsvarende formål som Fortunfortets Venner. På den ekstraordinære generalforsamling
tages bestemmelse om anvendelse af foreningens aktiver, ejendele og arkivalier.

Ad punkt 9: Evt.
•

Jytte Bloch-Kelsen spurgte om foreningen gjorde noget for at engagere yngre
mennesker i foreningens arbejde. Der er jo mange ældre i foreningen. Steen svarede at
det gør foreningen og netop bogen ”Forfatningskampen og Københavns Befæstning” er
blevet skrevet og har opnået økonomisk støtte med det formål at blive omdelt på skoler
og indgå som undervisningsmateriale i faget historie. Det er planen at der skal
arrangeres en happening med pressedækning hvor Steen med Borgmesterens
deltagelse deler et sæt af bøgerne ud til en skolekasse. Henrik Mortensen ytrede
ligeledes bekymring for manglende unge medlemmer.

•

Vibeke Koch spurgte om hvor mange medlemmer der er i foreningen. Ole svarede at
der er ca. 50 almindelig medlemmer og 4 erhvervs medlemmer.
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•

Steen opfordrede folk til at overveje hvad fortet kan bruges til, idet han henviste til
visionen for fortet.

•

Annette Westergaard og Vibeke Koch spurgte om fortet efter en renovering skal se ud
”som nyt”. Nete svarede at det er bestemt ikke hensigten. Renoveringen skal ske
nænsomt og i overensstemmelse med krav fra Slot og Kulturstyrelsen. Fortet skal
stadig se gammelt ud men forfaldet skal stoppes og der skal rettes op på de
omfattende fugt- og vandskader som har nedbrudt fortet de sidste mange år.

•

Ole fortalte at Lyngby-Taarbæk kommune har ”en guide til Lyngby-Taarbæk kommune”
med en flot omtale af Fortunfortet. Det planlægges at oversætte denne guide til
engelsk.

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