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VEDTÆGTER FOR ”FORTUNFORTETS VENNER” 
 

 
§ 1: Foreningens navn er ”Fortunfortets Venner”. 
 
§ 2: Foreningens formål er, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune, som er 

ejer af Fortunfortet, og eventuelt andre lokale foreninger, at  
 

 Arbejde for og støtte renovering og vedligeholdelse af Fortunfortets 
bygninger og voldanlæg, herunder hjælpe med at ansøge midler fra 
fonde. 

 Bevare Fortunfortet som et attraktivt lokalt forsvarsminde. 
 Udvikle Fortunfortet, således at det kan fungere som et lokalt kulturcenter 

og uddannelsesmæssigt aktiv for kommunen.  
 Formidle information om forsvarsværker i Lyngby-Taarbæk kommune. 
 Deltage i planlægning og afvikling af befæstningsdagen og lignende 

almennyttige arrangementer. 
 Foreningen har endvidere til formål, at udbrede kendskabet til de nu 

skjulte forsvarsværker på Nordfronten: Dyrehavestillingen og 
Taarbækfort. 

 Etablere og vedligeholde hjemmesiden www.fortunfortet.dk 
 

§ 3: Som medlem kan optages enhver person, institution eller firma, der kan 
tilslutte sig foreningens formål. Enkeltpersoner så vel som institutioner og 
firmaer har hver en stemme på generalforsamlingen. 

 
§ 4: Foreningens bestyrelse består af mindst tre og højst fem medlemmer, der 

vælges for to år. Valgene foregår på den årlige generalforsamling, således, at 
der i ulige år indvælges 2 og i lige år 1-3 bestyrelsesmedlemmer. Ved første 
ordinære generalforsamling fratræder 1-3 bestyrelsesmedlemmer efter 
lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Lyngby-Taarbæk Kommune er berettiget 
til at udpege et medlem. Samtidig vælger generalforsamlingen en suppleant til 
bestyrelsen og en revisor. 

 
§ 5: Bestyrelsen konstituerer sig senest en måned efter generalforsamlingen. 

Bestyrelsens møder indkaldes af formanden, eller når et bestyrelsesmedlem 
begærer det. Der skal mindst afholdes fire bestyrelsesmøder om året. 
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de 
fremmødte. 

 Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.  
 
§ 6:  Det årlige kontingent for medlemmer, institutioner og firmaer fastsættes af 

generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det årlige regnskab 
sendes inden udgangen af marts måned til foreningens revisor, der forsyner det 
med påtegning.  

 
§ 7: Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000 

tegnes foreningen af formanden, kassereren og mindst et bestyrelsesmedlem i 
forening. Foreningen må ikke optage lån og ikke indgå aftaler som overstiger 
deres aktiver. 
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Fortunfortets Venner” hæfter kun for sine forpligtelser med sine aktiver. 
Hverken bestyrelsen eller andre medlemmer af ”Fortunfortets Venner” hæfter 
personligt for foreningens forpligtelser. 

 
§ 8: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Den indkaldes af 

formanden ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages 
varsel og med følgende dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af revideret regnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
6. Valg af en suppleant til bestyrelsen. 
7. Valg af revisor. 
8. Behandling af indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 

 
Det står enhver på generalforsamlingen mødende frit for at fremsætte 
forespørgsler til bestyrelsen eller stille forslag, der dog ikke kan blive genstand 
for afstemning, med mindre forslaget skriftligt er modtaget af bestyrelsens 
formand senest en uge før generalforsamlingen. Meddelelse herom skal da ske i 
indvarslingen til mødet. 

 
§ 9: Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed blandt  
 det samlede antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
§ 10: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig 

meddelelse med mindst 14 dages varsel. Såfremt mindst 10% af medlem-
merne overfor formanden skriftlig fremsætter ønske herom med angivelse af, 
hvad der ønskes behandlet, skal bestyrelsen inden en måned fra modtagelsen 
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 7 dages varsel. 

 
§ 11: Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af foreningens vedtægter, kræves 

et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
§ 12: Foreningens beslutninger vedrørende Fortunfortet skal altid forelægges Lyngby-

Taarbæk kommune som ejer af fortet. 
 
§ 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. 

 
 
Således vedtaget på ”Fortunfortets Venners” stiftende generalforsamling d.18. april 2007 og 
ændret ved første, anden, ottende og niende ordinære generalforsamling h.h.v. d. 14. maj 
2008, d. 20. maj 2009, d. 7.maj 2015 og d. 12. maj.2016. 


