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              ”Fortunfortets Venner” 

REFERAT AF 15. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I 
”FORTUNFORTETS VENNER”  

DEN 19. MAJ 2022 

 
Generalforsamlingen skulle indledes med at lokalhistorikeren Henrik Mortensen holdt to små foredrag. Det 

første foredrag handlede om placeringen af en større militærlejr i Dyrehaven tæt ved Hjortekær under 1. 

verdenskrig og Europas situation på daværende tidspunkt og det andet foredrag handlede om Jægersborg 

Kaserne. 

Nete bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog, at foredraget ikke som programsat blev holdt før 
generalforsamlingen, men først efter at generalforsamlingens punkter var afsluttet. Dette blev godkendt.  
 
Ad punkt 1: Valg af dirigent og referent. 
Bestyrelsens forslag til dirigent, Dorte Sjølin, måtte desværre i sidste øjeblik melde afbud til general-
forsamlingen. I stedet foreslog bestyrelsen Nete Munk Nielsen som dirigent og referent, hvilket blev 
godkendt af generalforsamlingen. Nete takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 
indkaldt rettidigt ifølge vedtægterne. 
 
Ad punkt 2: Formandens Beretning. 
Det forløbne år har igen været præget af Covid-19 pandemien, men det har heldigvis været muligt at 
afholde både Befæstningsdag og Halloween på fortet. Derudover har der været en række andre aktiviteter 
på fortet. Endelig har det seneste år været præget af arbejdet med renoveringsprojektet for Fortunfortet. 
Vi starter med at Nete fortæller om de forskellige arrangementer og aktiviteter der har været på fortet i det 
forløbne år, hvorefter Ole fortæller om arbejdet med renoveringsprojektet for Fortunfortet. 
 
Arrangementer og begivenheder  
Befæstningsdagen, søndag den 26. september 2021 
Det var heldigvis muligt at afholde Befæstningsdagen 2021, På trods af det noget beskedne program for 
dagen, blev det en rigtig fin Befæstningsdag. Det var supergodt vejr med vindstille og solskin det meste af 
dagen. Der var mere end 300 besøgende, hvilket var over al forventning. Jytte sørgede igen for diverse kre-
ative arrangementer for børn og der var rigtig stor interesse fra både børnenes og deres forældre. Spej-
derne fra Fortunen Gruppe bidragede med bål og snobrød, som også var en rigtig stor succes. Der var af 
”coronahensyn” ikke salg af kaffe og te, men vi havde indkøbt nogle kildevand og lidt chokolade til arrange-
mentet. Vi må overveje om der fremover igen skal være salg af kaffe og te.  
 
Vi havde igen af ”coronahensyn” besluttet at undlade rundvisning og foredrag inde i fortet. I stedet havde 
vi udarbejdet fem nye plancher om Københavns nyere Befæstning og Fortunfortet, som Lyngby Taarbæk 
kommunes trykkeri var så venlige at printe til os i A0 størrelse.  
 
De nye plancher kan ses på hjemmesiden og omfatter følgende emner;  

• Fortunfortets historie og opbygning,  

• Historien bag og overordnet beskrivelse af Københavns nyere Befæstning, 

• Renoveringsprojektet for Fortunfortet.  
 
Den tidligere rundvisning inde på fortet blev derfor afløst af et foredrag ude foran fortet via de nye plan-
cher, som var ophængt på rionet der blev stillet op af fortets strubefacade. Derefter var der rundvisning 
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uden foredrag inde i fortet, der blev afsluttet med en tur oven på fortet. Deltagerne var meget positive og 
interesserede. 
 
Det skal inden næste Befæstningsdag evalueres om dette var en bedre løsning end de tidligere rundvisnin-
ger. De udendørs foredrag er jo meget afhængige af vejret, men Fortunfortet er ikke så stort, hvorfor de 
tidligere rundvisninger med foredrag inde i fortet med mere end godt 15 deltagere, heller ikke er en helt 
optimal løsning.  
 
Københavns Befæstningsforening havde via økonomisk støtte fra Realdania fået fremstillet nye beach-flag 
og et roll-up banner til Befæstningsdagen, ligesom der var udarbejdet en ny brochure om Københavns 
Befæstning, som var klar til Befæstningsdagen. Brochuren er lagt frem på bordene, men kan også 
downloades fra vores hjemmeside.  
 
Halloween, søndag den 31. oktober 2021 
Selv om vi pga. DR Dramas filmoptagelser kun havde adgang til godt 2/3-del af fortet forløb arrangementet 
rigtig godt. Op mod 300 børn og voksne mødte op på fortet og fik lidt uhygge inde i fortet og børnene fik 
efterfølgende en lille slikpose. Der deltog 13 børn i konkurrencen om det flotteste græskarhoved. De tre 
flotteste græskarhoveder vandt et gavekort til biografen og de øvrige fik en pose Matadormix. Pia og Stine, 
der begge bor lige ved fortet, hjalp til med forberedelserne og hjalp tillige til ved selve arrangementet. 
 
Andre Arrangementer 
1. juli samt 6-8 juli 2021, havde Beredskab Øst lånt fortet til røgdykkerøvelser. 

16. september 2021, var fortet udlånt til optagelse af en kortfilm, der handler om en gruppe af mennesker 

der er på kanten af samfundet og på flugt. I år 2031 har gruppen har søgt tilflugt på et gammelt fort. 

Scenen er en dialog mellem to mennesker på hver sin side af samfundsordenen. Vi får et link til filmen på 

YouTube, når den er færdigredigeret. 

19. oktober til 9. november 2021, var fortet udlejet til DR Drama filmoptagelser til familiefilmen ”Det 

forsvundne ravkammer”, der blev vist på DR 1 i påsken. Der blev også foretaget filmoptagelser på 

Lyngbyfortet og Garderhøjfortet samt på andre lokationer. I filmen var der mange optagelser fra 

Fortunfortet. Familieserien kan ses på DRTV og vi har på vores hjemmeside et link til familieserien på DRTV. 

18. november og 23. november 2021, lånte Spejderne Fortunen Gruppe Fortunfortet til løb i mørke inde i 

fortet. 

6. december 2021, viste vi fortet frem for MISO film, der dog ikke i denne omgang ville anvende fortet til 

filmoptagelser, men ville muligvis vende tilbage i forbindelse med et andet filmprojekt. Miso Film er et 

produktionsselskab, der står bag en række Netflix-serier, spillefilm og som tillige står bag Ole Bornedals 

dramaserie 1864, som for nogle år siden blev sendt på DR1. 

7. og 8. marts 2022, var fortet udlån til filmoptagelser, der skulle bruges til en musikvideo med gruppen 

girlcrush. Musikvideoen havde premiere den 8. maj 2022 og omhandler mental sundhed og kønsidentitet. 

Musikvideoen kan ses via dette link: https://youtu.be/nxCuntp5scY  

Rundvisninger i fortet 
Selv om restriktionerne i forbindelse med Corona-pandemien igen lagde hindringer i vejen, har der alligevel 
være nogle rundvisninger på fortet: 
 

• 17. maj 2021, havde vi en rundvisning i fortet for en gruppe fra Hemmingway Club, der er et socialt 
netværk for voksne mænd i alderen 60+.  

• 28. juni 2021 havde vi rundvisning og udendørs foredrag for 17 medarbejdere fra NovoZymes som 
led i et personalearrangement.  

• 19. september 2021, havde vi en rundvisning for fire personer, der var på cykeltur i Dyrehaven. 

 

https://youtu.be/nxCuntp5scY
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Renoveringsprojektet for Fortunfortet. 
Kort resume: 
2016: Udarbejdelse af projektbeskrivelse med et budget på 11,6 mio. kr. samt start på ansøgninger til pri-
vate fonde. Kommunen støber ny betontagrende og gesims på fortet. 
 
2017: Støttetilsagn fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 3 mio. kr. gældende i en 3-årig periode. 
Kommunen istandsætter facaden omkring fortets hovedport. 
 
2018: Fortunfortets Venner, via støtte fra Bent Wenske Pedersen Familiefond, og kommunen finansierer i 
fællesskab fremstilling og montering af fortnavn, kongekrone, våbenskjold og opførelsesår på facaden over 
fortets hovedport. 
 
2020: Efter at have sendt ansøgninger til mere end 20 fonde, opgives det at skaffe restfinansieringen af ar-
bejderne i projektet indenfor den treårige periode. Aage og Johanne Louis-Hansens Fond kontaktes derfor 
med tre scenarier for gennemførelse af de vigtigste arbejder på fortet. Efter et møde på fortet i september 
2020 med medtagelse af borgmesteren, forøger Fonden deres støttetilsagn med 1,7 mio. kr. til en samlet 
bevilling på 4,7 mio. kr.  
Fonden stiller som betingelse, at kommunen foretager renovering af ventilationskanalerne på fortet samt, 
at der skal udføres kalkning af minimum 100 m2 rum inde i fortet.  
Kommunalbestyrelsen bevilger efterfølgende i december 2020 1,25 mio. kr. som bidrag til renoveringsar-
bejderne på Fortunfortet.  
 
Det videre arbejde: 
De renoveringsarbejder der er økonomisk mulighed for at udføre på fortet, omfatter bla. støbning af et nyt 
vandtæt betontagdæk, renovering af samtlige ventilationskanaler samt kalkning af 100 m2 rum inde i fortet, 
med et samlet budget på 5.950.000 kr. incl. moms. 
 
Første fase i renoveringsprojektet var at gennemføre et udbud af rådgivningsydelsen med henblik på at 
indgå en aftale med en ekstern rådgivningsvirksomhed. Udbuddet af rådgivningsydelsen blev gennemført 
som et begrænset udbud i foråret 2021, hvor COWI kom med det billigste tilbud og derfor blev blevet valgt 
til at skal være totalrådgiver på renoveringsprojektet. 
 
Sammen med kommunen havde vi opstartsmøde med COWI den 2. juli 2021, hvorefter COWI kunne igang-
sætte arbejdet med at udarbejde en mere detaljeret projektbeskrivelse og selve ansøgningen om dispensa-
tion for Museumsloven til Slots- og Kulturstyrelsen (da fortet er fortidsmindefredet). 
 
3D-skanning af fortet 
Som det første blev der i juli måned foretaget en udvendig og indvendig 3D skanning af fortet. Foreningen 
har adgang til skanningerne, som COWI skal bruge i forbindelse med projekteringen af renoveringsarbej-
derne. 
 
De delvist tilstoppede indvendige nedløbsrør 
Vi har i mange år haft problemer med de to indvendige tagnedløb, som har været delvist spærrede af effek-
ter i nedløbsrørene, hvorfor tagrenderne blev overfyldte med regnvand, der drev ned af murene. I august 
2022 lykkedes det et kloakfirma at få fjernet effekterne i nedløbsrørene. Det venstre nedløbsrør fungerede 
nogenlunde og der var kun mindre aflejringer af sten og betonrester i røret. I det højre nedløbsrør kom der 
en 1 meter lang pæl ud sammen med diverse beton og aflejringer. Da den indvendige belægning i rørene er 
lettere beskadiget, vil der blive udført en strømpeforing af begge nedløbsrør. 
 
Ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen 
COWI sendte den 8. november 2021 selve ansøgningen om dispensation for Museumsloven til Slots- og Kul-
turstyrelsen, der omfattede følgende arbejder:  

• Støbning af nyt vandtæt betontagdæk,  
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• Etablering af geomembran og paraplydræn på toppen af fortet  

• Opsætning af hegn og tjørnehæk på toppen af fortet, 

• Kalkning af vægge og lofter i 100m2 rum inde i fortet,  

• Renovering af 18 ventilationskanaler under taggesimsen på fortets strubefacade,  

• Renovering af skydeskår,  

• Opsætning af tre nye ståltrapper til erstatning for de eksisterende tre trætrapper   

• På fortets tag monteres taghætter på smedejernsskorstene fra de oprindelige kakkelovne i kase-
matterne samt på ventilationsrørene fra maskinrummet. 

 
Til erstatning af den nuværende tagløsning var valgt den såkaldte ”Bromembran”, med en vandtæt mem-
bran under et tykt lag armeret beskyttelsesbeton. 
 
Styrelsens godkendelse af arbejderne, opsætning af hegn og tjørnehæk på toppen af fortet,forelå lige inden 
nytår 2021.  
 
Udbud af renoveringsarbejderne 
COWI gik derefter i gang med at udarbejde udbudsmaterialet til entreprenørerne og som indeholder en 
meget mere detaljeret beskrivelse af renoveringsarbejderne.  
 
Udbuddet er gennemført som hovedentreprise i indbudt licitation til fire entreprenørfirmaer uden forudgå-
ende prækvalifikation i henhold til tilbudsloven, med laveste pris som eneste kriterium for tildeling af kon-
trakten. 
 
Renoveringsprojektet omfatter også en række smedearbejder, der ikke indgår i udbuddet, idet der er ind-
hentet tilbud fra Emil Nielsens smedeværksted på samtlige planlagte smedearbejder. 
 
Tilbuddene fra de fire entreprenørfirmaer er modtaget, men desværre oversteg det laveste tilbud de penge 
som vi har til rådighed. Vi afventer derfor p.t. en afklaring af mulighederne for at skaffe restfinansieringen. 
 
Projektets renoveringsarbejder. 
Der er dels en række arbejder som vi håber på kan blive udført og en række arbejder, som der desværre 
ikke pt. er penge til. 
 
1. Arbejder, som vi håber kan blive udført: 
1A. Nyt betontag med indbygget vandtæt membran, den såkaldte Bromembran. 
Det nye betontagdæk udføres efter principperne i en bromembran. Den grove revne i fortets sydvestlige 

ende repareres og tagfladen afrettes med et pudslag, hvor der svejses en bitumenmembran på tagfladen 

og dækkes af et 10-12 cm armeret beskyttelsesbetonlag, der støbes så taget får samme fald og udtryk, som 

det oprindelige tag fra 1892. 

På taggesimsen ned mod betontagrenden påsvejses en vandtæt membran med et 12 cm tykt betonlag, der 

afsluttes en ”næse” ud over betontagrenden. 

1B. Afdækning af brøndene til kanontårne og observationstårne. 

På kanontårne og observationstårne fjernes den påstøbte ca. 10. cm høje overbeton samt de indstøbte 

jernbjælker. De fire tårnbrønde støbes i armeret kuppelform med et hul i midten til ventilation. Over 

ventilationshullet faststøbes ny afdækning af cortenstål. 

1C. Strømpeforing af de to indvendige tagnedløb. 
Ved rensningen af de to indvendige tagnedløb, kunne det ses at de indvendige belægninger i rørerne er 

lettere skadede. For at undgå opfugtning af betonmuren udføres der derfor en strømpeforing af de to 

tagnedløb. Strømpeforing er en teknik til renovering af defekte rør, hvor der skabes et nyt rør indeni det 

gamle ved hjælp af en særlig filt- eller glasfiberslange der imprægneres med polyester, epoxy, eller silikat 

og hærdes med varmt vand eller damp.   



 

5 
 

1D. Montering og fastgørelse af riste i de to indvendige tagnedløb. 
Hidtil har der ligget en løs rist i tagrenden på de to nedløbsrør. Da denne rist meget let ryger af i forbindelse 
med rensning af tagrenden, fastmonteres der nu en støbejernsrist på toppen af de to nedløb for at undgå 
at der kan falde sten, blade mv. ned i nedløbsrørene. 
 
1E. Renovering af 18 ventilationskanaler 

Fonden har i sin bevilling forudsat at kommunen sørger for at de 18 runde ventilationskanaler under 

taggesimsen på fortets strubefacade oprenses og at der monteres nye ventilationsriste af støbejern. Den 

udvendige runde kant på facaden repareres. 

1F. Renovering af skydeskår 
De otte skydeskår fremstår nedbrudt i overfladen udvendigt og revnefyldt med 
kalkudfældninger på de indvendige sider. Det er derfor planen, at de indvendige sider 
af skydeskårene afrenses og de indvendige flader svummes med cementvælling, så overfladen er dækket. 
 
1G. Kalkning af vægge og lofter i 100m2 rum inde i fortet. 

Fonden har i sin bevilling tillige forudsat at der foretages kalkning af vægge og lofter i 100 m² rum og gange 

inde i fortet. Kalkningen udføres i de rum i fortets sydlige ende, hvor der er monteret spots i loftet og som 

tidligere har været anvendt til kunstudstillinger, bl.a. i forbindelse med Befæstningsdagen. Kalkningen af 

rummene udføres for at øge anvendeligheden af fortet til bl.a. kunstudstillinger og kulturhistoriske 

arrangementer. 

 

2. Arbejder, som der muligvis ikke er penge til at udføre. 

2A. Etablering af geomembran og dræn på fortets top langs randen af kasematten. 

For at forhindre at regnvand, der løber fra tagfladen ud i jordlegemet, kan opfugte betonmuren i 
kasemattens forside, var det et ønske at der blev etableret en geomembran, der skulle nedgraves fra 
forsiden af kasematten og 4 meter ud i jordlaget. Vandet skulle ledes fra membranen via drænrør til to 
stenfaskiner. 
 
2B. Opsætning af tre nye ståltrapper. 

De nuværende trapper af træ er ved at være i dårlig stand. Det var derfor et ønske at få trætrapperne 

erstattet af nye ståltrapper. De nye ståltrapper var udformet på basis af de oprindelige jerntrapper, hvoraf 

der fortsat står to i fortet. 

 

2C. Montering af to manglende skorstene på taget af fortet.  
Der er i tidens løb forsvundet to af støbejernsskorstenene i fortets nordlige ende. For at sikre et symmetrisk 
udtryk på toppen at fortet, var det derfor et ønske at få opsat to nye skorstene af cortenstål. 
 
2D. Montering af taghætter på smedejernsskorstene og -ventilationsrør på taget af kasematten.  
På nogle af støbejernsskorstenene er det monteret forskellige slags taghætter, mens andre er åbne eller 
tilstøbte. Det var derfor et ønske at få oprenset de åbne/tilstøbte skorstene og få monteret ensartede 
taghætter på alle skorstene og ventilationsrør. 
 
2E. Montering af udvendige dækplader på skydeskårene 
Det var et ønske at få monteret udvendige dækplader på skydeskårene, så det kan undgås at der smides 
sten og grene ind i skydeskårene samt at det kan undgås at der blæser blade ind. Der er monteret metalnet 
på skydeskårenes indvendige side. Dækpladerne skulle kunne afmonteres, så skydeskårene er åbne i 
forbindelse med Befæstningsdagen og lignende arrangementer på fortet. Vi har i år desuden været ude for 
at der har været indbrud i fortet via det ene af de store skydeskår. 
 
Selve udførelsen af entreprenørarbejderne. 
Entreprenørarbejderne kan forhåbentlig udføres til efteråret, hvilket betyder at arbejderne ikke kan være 
afsluttede inden Befæstningsdagen den 25. september 2022, der derfor desværre ikke vil kunne afholdes i 
år. Vi håber fortsat at det vil være muligt at holde Halloween på fortet den 31. oktober 2022. 
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3. Vægmalerierne 
I rummet med det sydligste observationstårn er der i de seneste år dukket nogle spændende fragmenter af 
vægmalerier op. Malerierne er udført i freskoteknik og malet på en kalkbaseret malepuds. Vi har haft en 
konservator fra Nationalmuseet til at besigtige vægmalerierne, og der foreligger en rapport med nærmere 
beskrivelse af vægmalerierne. Den fulde rapport kan ses på vores hjemmeside. 
 
På den østlige væg ses to figurgrupper. Til venstre står en ældre mand og en ældre kvinde. Til højre sidder 
et yngre par på en bænk; en mand, der spiller på trækharmonika og en kvinde, der lyttende er vendt mod 
manden. Bag figurerne ses et fjernt landskab med huse og træer. Mellem de to unge på bænken står et 
træ, som fortsætter op over væggen op i skakten. Her ses en siddende figur i trækronen, måske en amorin. 
 
På den vestlige væg, hvor malerierne er næsten helt dækket af et senere påført limfarvelag, er motivet lige-
ledes to figurgrupper. Til venstre ses to figurer, der umiddelbart kan tydes som børn i leg. Bag den ene figur 
ses i baggrunden en samling grantræer. Til højre anes overkroppe og hoveder af to figurer, en kvinde med 
”klokkehat” og en mand med bowlerhat. 
 
Vægmalerierne er primo maj måned blevet fotodokumenteret af en fotograf fra Nationalmuseet.  
 
Der er den 18. maj udført sikringsarbejder på vægmalerierne. I forbindelse med renoveringsarbejderne på 
fortet vil der blive opsat særlig afskærmning af vægmalerierne, så disse ikke bliver beskadiget af vand mv. 
under renoveringsarbejderne.  
 
Der er desværre ikke penge i renoveringsprojektet til at få restaureret vægmalerierne, men det kan overve-
jes på et senere tidspunkt at søge fonde om støtte til en restaurering af vægmalerierne. 
 
Der var to spørgsmål til beretningen. 
1. Set i lyset af den nuværende krig i Ukraine, spurgte Kirsten om Fortunfortet kunne anvendes til beskyttel-
sesrum og tillige om bestyrelsen havde kendskab til hvor kapaciteten af beskyttelsesrum her i kommunen. 
Ole svarede, at fortet næppe var velegnet som nutidigt beskyttelsesrum samt at bestyrelsen ikke havde 
kendskab til kapaciteten af beskyttelsesrum i kommunen, men at det var et meget relevant spørgsmål. Ka-
paciteten af beskyttelsesrum er ved at blive undersøgt i alle kommuner. 
 
2. I relation til rensningen af de 18 ventilationskanaler under taggesimsen på Fortunfortets strubefacade, 
spurgte Hans Nielsen om rensningen ikke kunne medføre nye fugtproblemer i fortet, idet der jo er forskel-
ligt behov for ventilation sommer og vinter.  
Ole svarede, at rensningen af ventilationskanalerne var en anbefaling i Rambøll’s Tilstandsrapport og reno-
veringsplan fra 2010, idet Rambøll anbefalede at der blev monteret en indvendig klap på hver ventilations-
kanal til regulering af ventilationen sommer og vinter. I det nuværende renoveringsprojekt bliver der ikke 
monteret en indvendig klap, men det har nok ikke har den helt store betydning. Dels er der jo et spørgsmål 
om man i praksis manuelt ville få åbnet og lukket de 18 indvendige klapper sommer og vinter. Dels var erfa-
ringen fra den varme sommer i 2018, hvor fortet blev anvendt til udstilling i 6 uger og derfor blev grundigt 
ventileret i denne periode, at fortet blev fuldstændig tørt da udstillingsperioden var slut. 
 
Der var derudover ingen kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning, der blev godkendt. 
 
Ad punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab 
Ole gennemgik driftsregnskabet, der udviser et overskud på 3.825,45 kr. således, at foreningens formue i 
ved regnskabsårets afslutning udgjorde 38.307,52 kr., inkl. indestående på Fortunfortets 
vedligeholdelseskonto på 7.218,82 kr.  For at spare bankgebyrerne, har Fortunfortets 
vedligeholdelseskonto ikke længere sin egen bankkonto, men der bliver ført særskilt regnskab med 
eventuelt forbrug af midlerne. Regnskabet for 2021 blev godkendt. Regnskabet blev omdelt på 
generalforsamlingen og er vedlagt dette referat, og kan tillige ses på foreningens hjemmeside 
www.fortunfortet.dk . 
 

http://www.fortunfortet.dk/
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Ad punkt 4: Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog at kontingentet for private personer og erhvervsvirksomheder forblev uændret på hhv. 
100 kr. og 500 kr. Forslaget blev godkendt.  
 
Ad punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Da foreningen ikke har kunnet afholde generalforsamling de to seneste år, har bestyrelsen besluttet at alle 

de nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg år. Dette blev godkendt. 

Derfor var Nete Munk Nielsen, Ole Bruun Nielsen, Dorte Sjølin og Carsten Teubner på valg der alle ønskede 

at genopstille. Der er en ledig post som bestyrelsesmedlem, idet Hans-Jørgen Berggren udtrådte af 

bestyrelsen med udgangen af 2020. I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen efterlyste 

bestyrelsen derfor medlemmer, der var interesserede i at deltage i bestyrelsens arbejde.  

Bestyrelsen blev inden generalforsamlingen kontaktet af Marianne Wilcken Bjerregaard, der gerne ville 

stille op til den ledige plads i bestyrelsen. Marianne fortalte kort om sin baggrund.  

Da der ikke var nogen andre der ønskede at stille op til bestyrelsen, var alle fem kandidater derfor valgt. 

Bestyrelsen består derfor nu af Nete, Ole, Dorte, Carsten og Marianne.  

Ad punkt 6: Valg af suppleant  
Jytte Bloch-Kelsen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 
 
Ad punkt 7: Valg af revisor  
Kenneth Bune Trust blev genvalgt som revisor.  
 
Ad punkt 8. Indkomne forslag 
Ingen forslag 
 
Ad punkt 9: Eventuelt  
Ole opfordrede til at se nærmere på foreningens hjemmeside, der indeholder mange spændende 
oplysninger om Fortunfortets Venner, Fortunfortet og Københavns nyere Befæstning. Hjemmesiden 
opdateres løbende med nye oplysninger fra Rigsarkivet og andre kilder. 
 
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 20.15 og Nete takkede for god ro og orden. 

Efter en kort pause startede Henrik Mortensen på sine meget interessante foredrag om placeringen af en 

større militærlejr i Dyrehaven tæt ved Hjortekær under 1. verdenskrig og Europas situation på daværende 

tidspunkt samt om Jægersborg Kaserne. Henriks foredrag indeholdt mange interessant oplysninger, 

herunder forklaring på at Jægersborg Allé slår et knæk ved Ermelundsvej. Dette skyldes at Jægersborg Allé 

oprindelig gik gennem Jægersborg kaserne. På et tidspunkt, formentlig i forbindelse med 1. verdenskrig, 

blev kasernen lukket for gennemkørsel og Jægersborg Allé fik derfor den lidt ændrede vejføring ved 

kasernen, som vi kender nu. 

 

 

 
 
 


