Fæstningskanalens Venner

Referat fra den stiftende generalforsamling mandag den 15. november 1999 på
Stadsbiblioteket i Lyngby
Hans Nielsen bød velkommen på initiativgruppens vegne og skitserede kort formålet med stiftelsen
af foreningen, hvorefter der blev omdelt dagsorden og forslag til vedtægter til de ca. 100
tilstedeværende.
Hans Nielsen meddelte, at mødets dirigent var direktør Peter Juul, og at Inge Schjødt var referent.
Dirigenten overtog herefter ledelsen af mødet.
Ad. 1. Fremlæggelse af forslag til vedtægter
Dirigenten oplæste de første 2 paragraffer i vedtægterne, som beskriver foreningens formål.
Derefter var der et par minutters læsepause til de øvrige paragraffer. Dirigenten opfordrede til, at
ændringsforslag til disse paragraffer blev fremsat på generalforsamlingen til foråret.
Herefter blev der stillet en række spørgsmål til initiativgruppen, bl.a.: Hvordan skal forløbet fra
Klampenborgvej til Ermelundsvej tydeliggøres?
Hans Nielsen svarede, at der i samarbejde med amtet og kommunen kunne opstilles plancher og
pæle, der beskriver de gamle anlæg og angiver kanalens placering.
Hvordan kommer der bevægelse i Kanalen fra Hovedgaden til Klampenborgvej, så det ikke bliver
en stillestående ildelugtende sump som i resten af Fæstningskanalen? Hans Nielsen svarede, at der
hele tiden siver rent grundvand ind i Storcentrets kælder, som i dag pumpes op i en
regnvandsledning. Dette rene grundvand kan i stedet pumpes op i Kanalen.
Hvad siger Storcentret til forslaget om vand i Kanalen? Formanden for Centerforeningen, Thomas
Bak-Frederiksen meldte sig som en varm tilhænger af ideen og fortalte, at de netop selv havde
udarbejdet planer om en vandfyldt kanal. Centrets arkitekt, Peder Ewald, havde tegninger med, der
beskrev disse planer. De understregede begge et ønske om at få en dialog med den nye forening.
Ad. 2. Godkendelse af vedtægter.
Vedtægterne blev godkendt uden ændringer.
Ad. 3. Valg af midlertidig bestyrelse, der skal fungere indtil generalforsamlingen.
Dirigenten oplyste, at følgende fra initiativgruppen var interesserede: Niels Ulrik Kampman
Hansen, Inge Schjødt, Flemming Thrane og Hans Nielsen. Herudover meldte Erik Jensen, Peer
Skaarup og Poul Edstrand sig som interesserede. Disse 7 personer blev valgt til bestyrelsen.
4. Fastsættelse af midlertidigt kontingent for år 2000.
Kontingentet blev fastsat til 50 kr for år 2000.

5. Evt.
Claus Harkjær spurgte Hans Nielsen og Inge Schjødt, hvorfor de ikke havde arbejdet for at
genskabe Kanalen, da de var medlemmer af kommunalbestyrelsen, og hvorfor de nu pludselig
var begyndt at interessere sig for naturen. Hertil svarede Hans Nielsen, at han var uddannet biolog,
formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og altid havde interesseret sig for
naturen, mens Inge Schjødt svarede, at det ikke burde gøres til et politisk spørgsmål, og at hendes
interesse bestod i at bevare de grønne områder, før det hele blev plastret til med store bygninger.
Herefter afsluttede dirigenten mødet med en opfordring til de tilstedeværende om at skrive sig på de
omdelte lister, så de kunne blive indkaldt til generalforsamlingen til foråret. Opfordringen blev fulgt
af 49 deltagere.
Hans Nielsen takkede dirigenten for sin ledelse af mødet og takkede deltagerne for det store
fremmøde. Det var et godt udgangspunkt for foreningens videre samarbejde med myndighederne og
Lyngby Storcenter.
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