”Fortunfortets Venner”

Referat af 13. Bestyrelsesmøde ”Fortunfortets Venner” mandag d. 30.
august.
Tilstede; Ole Bruun Nielsen (OBN), Vibeke Jerris (VR) og Nete Munk Nielsen (NMN), Steen
Wenske Pedersen (SWP), Grethe Steenstrup Nielsen (GSN).
Bestyrelsen blev efter generalforsamling d.19 maj konstitueret via. Email. NMN, OBN, SWP og
VR fortsætter som h.h.v. formand, kassere, webmaster og meget aktivt bestyrelsesmedlem!.
1.

Godkendelse af ref. 12 bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsorden.
Referat godkendes. OBN foreslår et ekstra punkt på dagsordenen; status vedr.
bogstaver.

2.

Orientering om nye medlemmer.
Der er på nuværende tidspunkt 42 medlemmer deraf 4 erhvervsmedlemskaber. Der er
desværre enkelte der ikke har betalt. De får en reminder i forbindelse med invitation til
befæstningsdagen. Ingen nye medlemmer siden bestyrelsesmødet i marts.

3.

Regnskab
Foreningen har i alt 12.533,96 kr stående på kontoen. Der har i året 2010 været
udgifter på 1.751kr. hvilket har været anvendt på indkøb af havestole, borde og
pavilloner, bankgebyr og betaling for deltagelsen i turen til Holmen.

4.

Befæstningsdagen d. 26 September 2010.
Vi mødes kl. 9.00 d. 26. september
• Manglende kanonér.
Peter Bo Bohsen fra adventistspejderne kender en kanonér som muligvis kan
komme, men har endnu ikke givet besked. NMN vil rykke Peter Bo.
• Løb.
Peter Bo Bohsen har ligeledes foreslået at arrangere et løb i Fortunfortet på
Befæstningsdagen. Vi venter på nærmere besked. M.h.t. dette punkt og
ovennævnte punkt skal vi dog have besked i forholdsvis god tid inden
befæstningsdagen så vi kan nå at producere programplancher der kan hænges
op i lokal området samt sættes på hjemmesiden.
• Kaffe/the.
GSN og VJ sørger for produktion af kaffe, the, kakao. NMN+OBN indkøber kage,
sodavand, saft, engangsemballage. NMN kontakter Paustian som har lovet at
bage kager til Befæstningsdagen...blot for at minde ham om det.
• Borde, stole, pavilloner.
Vi har nu 22 stole, 3 borde og 2 pavilloner som fast skal stå i fortet. Vi mangler
en aflang bordplade til de to bukke vi har stående. Dette bord anvendes til
kaffe/the salget. NMN og OBN vil forsøge at indkøbe en plade der kan tåle fugten
i fortet, hvis de ikke når det, håber vi på at kunne låne Mogens Larsens
bordplade igen.
• Hoppefort.
Adventistspejderne sørger for dette fort som placeres bagest i strubegraven op
mod Dyrehaven.
• Film.

•
•
•

•

Film om Københavns nyere Befæstning fremvises atter.
Omvisninger.
NMN og SWP står for omvisninger kl. 11, 13 og 15. NMN spørger Mogens Larsen
om han ligesom sidste år har lyst til at indlede. (Det gør Mogens Larsen gerne)
Flag.
Flaget hejses af SWP kl. 10 ledsaget af trompet fanfare af Henrik Nielsen
Annoncering af Befæstningsdagen.
NMN og OBN sørger for at udsende invitation til Befæstningsdagen + foldere fra
Københavns Befæstningsforening til alle medlemmer senest 11/12 september
dog afhængig af hvornår vi får folderen fra Københavns Befæstningsforening,
som desværre atter er forsinket.
Foldere + Spørgeskemakonkurrence
NMN og OBN sørger for opdatering af Fortunfortfolderen samt udfærdiger en
spørgeskemakonkurrence. Hans Nielsen fra Fæstningskanalens Venner vil sørge
for Presseomtale af Befæstningsdagen.

5.

Status på skraldespand, bænke, ukrudt
NMN og OBN havde møde med anlægsgartner fra Lyngby-Taarbæk kommune fredag d.
27. august. Gartneren ville forsøge at anvende skum til bekæmpelse af ukrudt, fjerne
øverste lag af grus i diamantgraven, nedlægge membran og fylde op med mindre sten i
håb om at holde ukrudt væk. En bænk opsættes overfor fortet og det sættes en 12 L.
skraldespand op ved siden af. Indtil videre dropper vi at sætte store skraldespande op
da disse oftest misbruges til daglig affald. Skraldespanden ved bænken tømmes af
gartnerne.

6.

Statusrapporten.
I juli måned modtog vi en ny rapport fra Jens Brandt, Rambøll. Jens Brandt havde i
forbindelse med et møde i slut maj med Fortunfortets Venner og Fæstningskanalens
Venner fået besked på de ændringer de skulle lavet i statusrapporterne før de kunne
accepteres. Disse ændringer er ikke udført tilfredsstillende. Der var derfor enighed om
at kontakte Rambøll og anføre at disse rapporter ikke er tilfredsstillende og ikke kan
være Rambøll værdig. OBN snakker med Helle Mosenbjerg fra Bygningsafdelingen.

7.

Fastlæggelse af næste møde.
NMN udsender datoforslag m.h.p. møde start November.

8.

Evt.
• Bogstaver.
NMN og OBN har på Rigsarkivet fundet en tegning af Inskriptionerne på
Lyngbyfortet. Disse bogstaver er dog ikke identiske med de nyværende bogstaver.
NMN og OBN har desuden fundet notater vedr. fremstilling af bogstaver til
Lyngbyfortet i 1980érne af Gørtler Grage. NMN og OBN vil forsøge at opspore en
Gørtler som skulle have været udlært hos Grage. Poul Edstrand og Peer Skaarup fra
Fæstningskanalens Venner har udfærdiget et brev til National Museet m.h.p. at få
dem til at bestemme typografien til bogstaverne på Lyngby-, Fortun- og
Bagsværdfortet. Dette brev vedlægges kopi af notater fra Grage samt tegning af
inskriptionen på Lyngbyfortet og sendes snarest muligt.

