Fæstningskanalens Venner

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 4. april 2001 i Fuglevad Vandmølle
Der var mødt 33 medlemmer op. Inden generalforsamlingen fortalte antropolog Peter Sorenius,
Københavns Amtsmuseumsråd, om sit arbejde med at bevare vore kulturmiljøet og om visionerne
for bevarelse af de forskellige elementer i Københavns Befæstning.
Ad 1: Valg af dirigent og referent
Flemming Larsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
Hans Nielsen blev valgt som referent.
Ad 2: Formandens beretning
Peer Skaarup aflagde formandens beretning, da Poul Edstrand var bortrejst.
Bestyrelsen har i det forløbne år fået udarbejdet en folder, der fortæller om Fæstningskanalen som
en del af Københavns Befæstning, og kort om foreningens eksistens. Til trykningen har vi fået
økonomisk støtte fra Bikuben i Lyngby's Fond.
Vi har gennemført en hvervekampagne ved at omdele folder og informationsmateriale til beboerne
ved kanalen og de lokale forter. Vi har herved opnået at fordoble medlemstallet i beretningsåret.
Der er i øjeblikket 107 medlemmer i foreningen.
Siden den første generalforsamling i april 2000 har bestyrelsen arrangeret:
- En vandring langs Fæstningskanalen fra Friboeshvile til Lyngby Sø og videre til Klampenborgvej
med Jeppe Tønsberg som guide.
- En tur med Baadfarten fra Lyngby til Frederiksdal og retur, hvor Poul Edstrand fortalte om
Fæstningskanalen og anlægsarbejdet i 1890-erne.
- En tur til Garderhøjfortet, hvor Ib Kofoed fra Garderhøjfortets Venner fortalte og viste rundt.
Garderhøjfortet er det største og mest velbevarede af Nordfrontens forter.
- En tur til Fortunfortet, hvor Søren Gundorph fra Fortunfortets Arbejdsgruppe fortalte om den
politiske situation sidst i 1800-tallet og viste rundt i fortet.
Der arbejdes i øjeblikket på at få etableret informationstavler langs Fæstningskanalen. Tavlerne skal
fortælle om Københavns Befæstning og give forslag til vandreruter. Der er søgt om
finansieringsmidler hos Københavns Amt.
Som omtalt i nyhedsbrevet "Siden sidst" har vi forsøgt at finde beskrivelser og tegninger af de
bygningsværker, som foreningen arbejder på at bevare og genskabe. Vi har besøgt
Garnisonsbiblioteket og Rigsarkivet, men er ikke kommet så langt som ønsket, idet arkivsøgning er
meget tidskrævende.
Bestyrelsen har inviteret til og afholdt et kontaktmøde med vore søsterforeninger Arbejdsgruppen
vedr. Fortunfortet, Dansk Fæstningsselskab, Garderhøjfortets Venner og Vestvoldens Venner. Vi
blev enige om at etablere et samtaleforum mellem alle de foreninger, der arbejder med Københavns
Befæstning, og at mødes 2 gange om året.
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Bemærkninger til formandens beretning:
Der blev spurgt til tidshorisonten for gennemgangen af Rigsarkivets arkivalier. Den vil afhænge af
om der er nogen, der har tid til at hjælpe, og om Peter Thorning-Christensen har nogle gode tip.
På opfordring meldte 4 medlemmer sig til at være behjælpelig med arkivsøgning.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Ad 3: Fremlæggelse af revideret regnskab
Inge Schjødt forelagde regnskabet og oplyste, at foreningen nu havde over 100 medlemmer.
Kassebeholdningen var pr. 31/12-2000 på 4.227,15 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for personligt medlemsskab blev fastsat uændret til 50 kr/år og for
foreninger/institutioner 250 kr/år.
Ad 5: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 6: Valg af bestyrelse
Poul Edstrand, Peer Skaarup, Flemming Thrane og Erik Jensen var på valg. Alle 4 var villige til
genvalg. De blev alle valgt.
Ad 7: Valg af revisorer
Børge Gottlieb blev genvalgt som revisor.
Ole Kranker blev valgt som revisorsuppleant.
Ad 8: Evt.
Intet.

Bestyrelse:
Formand: Poul Edstrand, Agervang 64, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf. 4588 2985.
Hans Nielsen - Inge Schjødt - Niels Ulrik Kampmann Hansen
Peer Skaarup - Flemming Thrane - Erik Jensen

