Fæstningskanalens Venner

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 20. marts 2002 i Fuglevad
Vandmølle.
Der var mødt 20 medlemmer op. Inden generalforsamlingen fortalte antikvar Jens Bekmose, Skovog Naturstyrelsen, om ”Den store Fæstningsøvelse 1910”.
Ad 1: Valg af dirigent og referent
Ole Kranker blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Hans Nielsen blev valgt som referent.
Ad 2: Formandens beretning
Poul Edstrand redegjorde for foreningens arrangementer i det forløbne år:
• En cykeltur langs Fæstningskanalen og videre til oversvømmelsesområderne den 30. april 2001
med Niels Ulrik Kampmann Hansen som turleder. Deltagelsen havde været stor.
• En sejltur til Middelgrundsfortet med omvisning af en guide fra fortets venneforening den 23.
september 2001. En interessant tur, der var begunstiget af godt vejr. Der var 33 deltagere.
• På Københavns Befæstningsdag den 7. oktober gennemførte Skov- og Naturstyrelsen og
Københavns Amt sammen med de mange ”venneforeninger” for første gang aktiviteter langs
hele befæstningen fra Køge Bugt over Vestvolden til ”Nordfronten”. Fæstningskanalens Venner
deltog i arrangementet med en cykeltur fra Lyngby Sø langs Fæstningskanalen og videre
gennem oversvømmelsesområderne til Klampenborg. I cykelturen deltog ca. 70 personer.
På grund af succesen er det besluttet at gentage ”Københavns Befæstningsdag” den 29. september i
år.
I forlængelse af Befæstningsdagen har Københavns Amt iværksat en informationskampagne.
Første fase er indsamling og registrering af eksisterende materiale om Københavns Befæstning, og
det afsluttes med en rapport 1. april i år.
Anden fase er udarbejdelse af en folder for hele befæstningen.
Tredje fase bliver en række lokale vandre- og cykelturfoldere. I den forbindelse har
Fæstningskanalens Venner planer om at udarbejde en lokal folder omfattende Fæstningskanalen.
Opsætning af INFO-tavler har amtet udskudt til en 4. fase, men da Lyngby-Taarbæk Kommune
påregner at istandsætte den ”tørre” del af Fæstningskanalen, ser Fæstningskanalens Venner gerne, at
INFO-tavler på denne strækning opsættes i forbindelse med istandsættelsen.
Fredningen af den grønne landskabskile mellem Ermelunden og Lyngby Sø er kommet et skridt
nærmere sin afslutning. Naturklagenævnet besigtigede området i maj sidste år og deres afgørelse
har afventet en arkæologisk undersøgelse, der skulle fastlægge Fæstningskanalens nøjagtige
placering i Kanalparken. Undersøgelsen foreligger nu og konkluderer, at Lyngby Storcenter er
bygget helt ud til Fæstningskanalen, og at kanalen her var 30 m bred. Lyngby-Taarbæk Kommune
har netop meddelt Naturklagenævnet, at kommunen kun ønsker selve kanaltraceet fredet og ikke
Kanalparken. Næste skridt bliver, at Naturklagenævnet afsiger den endelige fredningskendelse.
Fæstningskanalens Venner har med glæde erfaret, at Lyngby-Taarbæk Kommunen vil renovere
broen over Fæstningskanalen ved Sorgenfrivej. Denne bro er interessant, da den er den eneste
”overlevende” af de oprindelige broer over kanalen.
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Og helt glade bliver vi når stien, der også indgår i fredningsforslaget, bliver etableret på kanalens
sydside mellem ovennævnte bro og Lyngby Hovedgade.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
Ad 3: Visioner for Fæstningskanalens Venner
Peer Skaarup gennemgik det udsendte oplæg og opfordrede deltagerne til at komme med
kommentarer. Det blev bragt på bane, om Befæstningen i Dyrehaven burde have sin egen
venneforening, eller om den kunne indgå i Fæstningskanalens Venners område.
Arbejdsgruppen vedr. Fortunfortet oplyste, at kommunen og amtet havde afsat penge til en
nødtørftig indsats for at formindske nedbrydningen af fortet.
Det blev foreslået at indsamle erindringer fra Fæstningskanalens historie, bl.a. hvordan det havde
været at være soldat på befæstningen. Folkemindesamlingen har sikkert noget, men det tages op i
bestyrelsen.
Det blev foreslået at tage kontakt til Historisk-Topografisk Selskab, da Fæstningskanalens historie
kunne være et godt tema for et nummer af Lyngby-Bogen. Der har været en artikel om Nordfronten
i Lyngby-Bogen fra 1962.
Tegninger af stemmeværk ligger forventeligt i Rigsarkivet, hvis de stadig findes.
Ad. 4: Fremlæggelse af revideret regnskab
Regnskabet var udsendt sammen med dagsordenen. Inge Schjødt oplyste, at rigtig mange betalt
kontingent for 2002. Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad 5: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for personligt medlemsskab blev fastsat uændret til 50 kr/år og for
foreninger/institutioner 250 kr./år.
Ad 6: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 7: Valg af bestyrelse
Inge Schjødt, Niels Ulrik Kampmann Hansen og Hans Nielsen var på valg. Alle 3 var villige til
genvalg. De blev alle valgt. Erik Jensen ønskede at udtræde af bestyrelsen p.gr.a. arbejdspres.
Flemming Larsen blev indvalgt i bestyrelsen på Erik Jensens plads.
Ad 8: Valg af revisorer
Børge Gottlieb blev genvalgt som revisor.
Ole Kranker blev valgt som revisorsuppleant.
Ad 9: Evt.
Intet.

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

