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”Fortunfortets Venner” 

 
REFERAT AF 7. BESTYRELSESMØDE I ”FORTUNFORTETS VENNER” D.  27 JANUAR 2009.  
 
 
Tilstede:Ole Bruun Nielsen (OBN), Mogens Larsen (ML), Steen Wenske Pedersen (SWP) og Nete Munk Nielsen (NMN). 
Selvom det ved første bestyrelsesmøde blev besluttet at suppleant Preben Saxild fremover skal indbydes til 
bestyrelsesmøderne var dette desværre ikke sket ved det nuværende bestyrelsesmøde.  

 
1. Godkendelse af referat for 6. bestyrelsesmøde og godkendelse af dagsorden 

Referatet+dagsorden blev godkendt. SWP påpegede dog at vi skulle omtale mødet med  
Kommunen vedr. statusrapport. Dette vil blive diskuteret under punkt 7d. 
 

2. Orientering om nye medlemmer. 
Der er siden sidste bestyrelsesmøde indmeldt tre nye private medlemmer. 
”Fortunfortets Venner” har nu 29 private medlemmer og et erhversmedlem.  
 

3. Regnskab. 
Intet at berette. 
 

4. Hjemmesiden. 
SWP har gjort et kæmpe stykke arbejde. Det er en meget flot hjemmeside. SWP 
modtager meget gerne kommentarer. SWP er i gang med at lave et Sjællandskort hvor 
på forter/batterier markeres og gøres klikbare. Ved at klikke på befæstningsanlægget 
popper specifikke informationer om det pågældende anlæg op. SWP ved meget gerne 
have beskrivelser af anlæggene. Vi bør have en angivelse af vores sponsorer på 
hjemmesiden. NMN kontakter Søren Gundorph m.h.p. at en kopi af Geokompagniets 
logo. I denne forbindelse nævner SWP at tømrermester Jørgen Spange er en oplagt 
sponsor.  
 

5. Befæstningsdagen d. 28. september.  
a. Hvordan gik det? 

Der var enighed om at det gik godt.  
Spejder samt kanonér møder gerne op til Befæstningsdagen 2009. 

b. Ideer til Befæstningsdag 2009. 
o Model af kanoner, observationstårn. SWP kender én der evt. 

kunne fremstille sådanne modeller. SWP undersøger hvad det 
kunne koste. 

o Fremstilling af Roskildeboder- OBN kontakter Edward for at få en 
pris på sådanne Roskildeboder. 

o SWP’s far har et gevær, som svarer til de modeller der blev 
anvendt i under 1. Verdenskrig. SWP vil spørge politiet om  
hvordan vi kan få lov til udstille dette våben ved befæstnings-
dagen 2009. 

o Fremstilling af små plancher der viser kanontårne og 
observationstårne. 

Der opfordres til at tænke over nye ideer til Befæstningsdagen 2009. 
 

6. Evalueringsmøde i Københavns Befæstningsforening d. 4. november. 
Københavns Befæstningsforeningen havde kontaktet lokalforeningerne med henblik på 
en evaluering af Befæstningsdagen. Derudover havde konsulentfirmaet Bysted, som 
betalt af partnerskabet (Realdania, Kulturarvstyrelsen, Skov og Naturstyrelsen) have 
promoveret Befæstningsdagen, bedt om en evaluering. NMN og OBN sendte 
evalueringer til de overnævnte, samt deltog i evalueringsmødet d. 4. november 2008.  
Under mødet foreslår repræsentanter fra partnerskabet at Befæstningsdagen skulle 
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flyttes til maj måned. Forslaget var ikke populært blandt lokalforeningerne. Bysteds 
betydning i forbindelse med annoncering af Befæstningsdagen var ifølge 
lokalforeningerne ikke tilfredsstillende, Bysted burde have haft en bedre kontakt med 
lokalforeningerne, som i mange år har stået for Befæstningsdagen.  

 
7. Orientering vedr. igangværende/fremtidige aktiviteter på Fortunfortet. 

a. Plancheudstillingen. 
Plancheudstillingen baseret på Peter Thorning-Kristensen plancher skal ikke 
udvides. Man kunne evt. supplere med en planche omhandlende Dyrehave-
stillingen. 

b. Opsætning af manglende rækværk.   
c. Taget.    
d. Tilstandsrapport.   
e. Bogstaver.  

Poul Edstrand og John Damm Sørensen fra ”Fæstningskanalens Venner” har 
undersøgt om det er muligt at genskabe bogstaverne for Fortunfortet og 
Lyngbyfortet. De har fundet en typografi ekspert fra Nationalmuseet, som kan 
bestemme bogstavernes oprindelige typografi. Denne skal bruges i forbindelse 
med støbningen af bogstaverne. Lyngby-Taarbæk kommune har tilbudt at betale 
eksperten fra Nationalmuseet. Pengene til fremstillingen af bogstaverne skal 
søges fra fonde. 
   

I forbindelse med gennemgangen af ovennævnte punkter kom SWP ind på 
skoddernes tilstand. SWP have været forbi Lyngbyfortet og synes at skodderne som 
blev malet for 1½ år siden, var utrolig flotte. Der var enighed om at det var en god 
ide at få en smed til at på Fortunfortets skodder m.h.p. på istandsættelse. Det vil 
under alle omstændigheder være en god ide hvis hængslerne blev smurt, hvilket vi 
evt. kunne gøre selv. OBN ville finde navnet på en smed. 

 
8. Arrangementer 

a. ”Fæstningskanalens Venner” arrangerer udflugt til 
• Orlogsmuseet søndag d. 22. marts.  
• Stevns Fort søndag d. 24. maj. 

”Fortunfortets Venner” er meget velkomne til at deltage i ovennævnte 
arrangementer. Der var enighed om at annoncere turen til Stevns Fort i forbindelse 
med indkaldelse til generalforsamling.  
b. Ved generalforsamlingen snakkede vi om en udflugt til Gladsaxefort. 

NMN undersøger muligheder for at ”Fortunfortets Venner” kan besøge 
Gladsaxefortet. 
 

9. Fastlæggelse af dato for generalforsamling. 
NMN emailer dato forslag rundt til bestyrelsen. 
 

10.  Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde. 
NMN emailer dato forslag rundt til bestyrelsen. 
 

11. Evt.  
Intet 

  
 
 
Mange hilsner 
 

Nete     

 
 

 
 

 

 

OBN er underdrejet arbejdsmæssigt, 
men når arbejdspresset letter, vil OBN 
følge op på punkterne.  

 


