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Referat af Generalforsamling på Fuglevad Vandmølle
23. marts 2004 Der var mødt ca. 20 medlemmer op. Formanden bød velkommen.
Inden generalforsamlingen holdt Dines Bogø, der gennem mange år har interesseret sig
for Københavns Befæstning, et spændende foredrag om Hvorfor opstod hullet i
Nordfronten og hvordan blev det lukket?
Ad 1: Valg af dirigent og referent
Ole Kranker blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.
Hans Nielsen blev valgt som referent.
Ad 2: Formandens beretning
Poul Edstrand redegjorde for foreningens arrangementer i det forløbne år:
Søndag den 27. april 2003 var der udflugt til Kastrupfortet, Dragørfortet og
Kongelundsfortet.
Turen var planlagt af Niels Ulrik Kampmann Hansen fra bestyrelsen. Her var lejlighed til at
se en lidt fjernere, men ikke uinteressant del af Københavns Befæstning. Søndag den 28.
september 2003 blev Københavns Befæstningsdag afholdt. Et stort arrangement, der blev
gennemført for tredje gang fra Køge Bugt og op til Lyngby-Taarbæk, og som også denne
gang kunne gennemføres, fordi så mange venneforeninger stod bag projektet og var
aktive på forskellig vis.
Koordineringen blev udført af Jens Bekmose fra Skov- og Naturstyrelsen, og der blev
modtaget 5.000 kr. i støtte fra Lyngby-Taarbæk Kommune og et væsentligt bidrag kom fra
Friluftsrådet (tipsmidler). Ansøgningen skete i Fæstningskanalens Venners navn.
Fæstningskanalens Venner var desuden med i arrangementet med en cykeltur fra Lyngby
Sø langs Fæstningskanalen og videre gennem oversvømmelsesområderne ud til
Klampenborg, hvor turen sluttede ved Hvidøre Batteri. I turen deltog ca. 35 personer, og
vi delte den op i 2 heats, da vi havde 2 cykelguider.
Andre aktiviteter i vort område var besøgsmuligheder på Fortunfortet og Lyngbyfortet.
Med bistand fra Lyngby-Taarbæk Kommune var der foretaget en større oprydning på
Lyngbyfortet, så der var gode adgangsmuligheder for offentligheden.
Det gode resultat har haft den virkning, at Københavns Befæstningsdag gentages i år, så
sæt allerede nu kryds ud for søndagen den 26. september. Fæstningskanalens Venner
regner med at gentage cykelturen Vandet der aldrig kom.
Lørdag den 2. november 2003: Besøg på Fortunfortet
Formanden gav ordet til medlem af bestyrelsen Milton Munk Nielsen, der også er medlem i
arbejdsgruppen vedr. Fortunfortet. Han orienterede om, at amtet havde foretaget en
kraftig beskæring af vegetationen på Fortet og havde givet støtte til, at rampen ved den
vestlige del af fortet kan fjernes inden vinter. Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at
reparere taget og tagrenderne i august/september, så vandindtrængningen i fortet kan
stoppes. Formanden oplyste, at Københavns Amts pjece Københavns Befæstning 18581920 var en succes, og nu er blevet genoptrykt. Foreningen har afsluttet arbejdet med en
lokal folder om Fæstningskanalen gennem Lyngby. Vi har fået penge fra Tømmerhandler
Johannes Fogs Fond til trykning af folderen, og den ligger nu til fri afbenyttelse. LyngbyTaarbæk Kommune besluttede for et par år siden at istandsætte den tørre del af
Fæstningskanalen mellem Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej. En del store træer er
fældet, den store kloakledning i den sydlige skråning er fjernet, og de resterende
aktiviteter såsom flytning af lamper og såning af græs afventer bedre vejrforhold. LyngbyTaarbæk Kommune har i årets løb renoveret broen over Fæstningskanalen ved
Sorgenfrivej. Denne bro er interessant, da den er den eneste overlevende af de oprindelige
broer over kanalen. Trampestien langs sydsiden af Fæstningskanalen fra Lyngby
Hovedgade til Sorgenfrivej er også etableret i det forløbne år. Fæstningskanalens Venners
hjemmeside er kommet i luften i år. Den findes på
http://www.faestningskanalen.dk/. Den vil blive udvidet hen ad vejen.
Ad. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab
Da kasserer Inge Schjødt var bortrejst, aflagde formanden regnskabet. Indtægterne for år
2003 udgjorde 17.000,86 kr. inkl. støtten fra Johannes Fogs Fond til folderen. Udgifterne
udgjorde 3.358,20 kr. Der var således et overskud på 13.642,66 kr. Kassebeholdningen
var på 20.999,54 kr. Regnskabet blev herefter godkendt.
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Ad 4: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for personligt medlemskab 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
Inge Schjødt, Milton Munk Nielsen og Hans Nielsen var på valg. Alle 3 var villige til genvalg
og blev valgt.
Ad 7: Valg af revisorer
Børge Gotlieb blev genvalgt som revisor.
Ole Kranker blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad 8: Evt.
Intet.
Formanden takkede herefter dirigenten for sin ledelse af mødet.
Herefter orienterede formanden om turen til Mosede Fort og Tunestillingen søndag den 2.
maj 2004. Husk tilmelding til Poul Edstrand tlf. 4588 2985 inden onsdag den 28. april.
Oplys om du har bil til rådighed eller ønsker transport (betaling 20 kr. til chaufføren).

