Fæstningskanalens Venner - generalforsamling 2005

1/3

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 6. april 2005 i Lyngby Sognegård.
Der var mødt ca. 40 deltagere op. Formanden Poul Edstrand bød velkommen til
foreningens 6. ordinære generalforsamling.
Inden generalforsamlingen holdt statsskovrider Klaus Waage Sørensen, Jægersborg
Statsskovdistrikt, et spændende foredrag om ”Fremtidens grønne Hovedstad og
visionsplanen”.
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:
En forårstur til Mosede Fort søndag den 2. maj 2004 blev aflyst på grund af meget få
tilmeldinger.
Søndag den 26. september 2004 blev Københavns Befæstningsdag afholdt. Et stort
arrangement, der blev gennemført for fjerde gang, og som også denne gang kunne
gennemføres, fordi så mange ”venneforeninger” stod bag projektet og var aktive på
forskellig vis. Der var aktiviteter fra Køge Bugt og op til Øresunds kyst.
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. 25 personer, et
antal der er passende når der skal fortælles noget.
Andre aktiviteter i vort område var besøgsmuligheder på Fortunfortet og Lyngbyfortet.
Begge forter kunne melde om stort besøgstal.
Koordineringen blev udført af Jens Bekmose fra Skov- og Naturstyrelsen, der på en måde
har overtaget og videreført det koordineringsarbejde, som Fæstningskanalens Venner var
begyndt på.
Der skal bruges penge til foldere og plakater m.m. Så der søges om økonomisk støtte
mange steder. Lyngby-Taarbæk Kommune bidrog med 5.000 kr., og det er vi glade for.
Den 15. juni 2004 blev den ”tørre” del af Fæstningskanalen indviet. Lyngby-Taarbæk
Kommune har istandsat Fæstningskanalen mellem Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej.
Der er tyndet ud i træer og bevoksning således at kanalens oprindelige profil nu fremstår
tydeligere i terrænet.
Det kan godt være man kalder det den tørre del, men vejrguderne gjorde deres bedste for
at det skulle blive den våde kanal, så publikumstilslutningen var meget behersket –
desværre.
Der er også opsat 2 oversigtstavler baseret på Fæstningskanalens Venners vandrefolder.
Den ene tavle er desværre p.t. hærget voldsomt af graffiti. Der er også kommet nye flotte
lamper op.
Foreningens hjemmeside har fået et gevaldigt løft, så prøv den:
http://www.faestningskanalen.dk/ Husk endelig den sidste stavelse EN.
Fortunfortet er søgt tætnet mod nedsivende vand med nyt betonlag og asfaltering. Der er
også opsat nye udluftningshætter. Det ser ud til at vandtætningen er lykkedes, idet fortet
er blevet mere tørt.
På det seneste har der været en diskussion om adgangen til Fortet, som man har kunnet
læse i DGO. Sagen søges nu løst ad fredelighedens vej!!
Ejeren af café ”Jorden Rundt” ønskede sidste forår at etablere en café på hjørnet af
Kanalvej og Klampenborgvej, lige der hvor de store og meget markante sølvpopler står.
Men fredningsnævnet sagde nej til fældningen af de 4 sølvpopler, da de er omfattet af
Ermelundsfredningen. Poplerne står direkte i Kanalens tracé.
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Efter yderligere forhandlinger om en lidt ændret placering har café-ejeren trukket sin
ansøgning tilbage.
På Byhistorisk Samling har der været en udstilling om ”Københavns Befæstning i Fotos og
Tegninger. Udstillingen lukkede for nylig den 31. marts.
Der udfoldes for øjeblikket bestræbelser for at danne en venneforening for Fortunfortet.
Der har også været ønske om en lignende forening for Lyngbyfort.
Men en mulighed kunne også være dannelse af en fælles forening for alle forsvarsværker i
Lyngby-Taarbæk Kommune, og som også kunne have forbindelse til vore nabokommuner
Gentofte og Gladsaxe, gerne med kommunal deltagelse. Derfor har foreningen haft et
møde med Lyngby-Taarbæk Kommunes borgmester Rolf Aagaard-Svendsen, hvor vi
redegjorde for vore tanker. Men vi måtte konstatere, at der for øjeblikket ikke er den store
opbakning fra Lyngby-Taarbæk Kommune.
Fremtidige arrangementer
Det gode resultat af Befæstningsdagen har haft den virkning, at man har besluttet at
gentage ”Københavns Befæstningsdag” i år. Sæt hellere kryds i kalenderen allerede nu ud
for søndagen den 25. september. Fæstningskanalens Venner regner med at gentage
cykelturen ”Vandet der aldrig kom”. Der vil også være åbent hus på forterne.
Der planlægges en temadag i Lyngby Kulturhus, hvor emnet vil være forterne ved
Amsterdam.
Der har været nogle personer nede og se på lokaliteterne, bl.a. aftenens foredragsholder
orlogskaptajn Peter Thorning Christensen.
Generelt må man sige, at der stadig er en udbredt interesse for Københavns Befæstning.
Det har bl.a. ført til dannelse af Københavns Befæstningsforening – en
paraplyorganisation, der bl.a. skal planlægge, søge økonomisk støtte til og koordinere
Befæstningsdagen. Dvs. den helt eller delvist overtager Jens Bekmoses
koordineringsopgaver. Fæstningskanalens Venner er medlem af denne forening.
Spørgsmål til beretningen:
På spørgsmål om penge til gennemførelse af Befæstningsdagen oplyste formanden, at der
søges om 70-80.000 kr til foldere, plakater og annoncering.
Beretningen blev herefter godkendt.
Ad. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Inge Schjødt aflagde regnskabet. Indtægterne for år 2003 udgjorde 5.000 kr.
Udgifterne udgjorde 18.328 kr incl. udgifter til 4.500 foldere om Fæstningskanalen i
Lyngby. Kassebeholdningen var på 7.671,25 kr. Regnskabet blev herefter godkendt.
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
Formanden oplyste, at bestyrelsen meget gerne ser nogle nye i bestyrelsen. Erlend Hjorth
meddelte herefter, at han var villig til at opstille til bestyrelsen.
På valg var Flemming Thrane, Peer Skaarup, Niels Ulrik Kampmann Hansen og Poul
Edstrand. Flemming Thrane ønskede ikke genvalg, mens de øvrige var villige til genvalg.
De 3 blev genvalgt, og Erlend Hjorth blev nyvalgt.
Formanden takkede herefter Flemming Thrane for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen.
Ad 7: Valg af revisorer
Børge Gotlieb blev genvalgt som revisor.
Ole Kranker blev genvalgt som revisorsuppleant.
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Ad 8: Evt.
Der blev spurgt til gennemsnitsalderen på medlemmerne. Det har bestyrelsen ikke noget
overblik over.
Formanden orienterede om foreningens tur til Flakfortet på Historiens Dag den 22. maj.
Turen koster 150 kr incl. guidet tur på fortet, men for medlemmer og ægtefæller er prisen
100 kr. For børn er prisen 50 kr. Husk tilmelding af hensyn til plads på skibet. Sidste frist
for tilmelding er 1. maj til Inge Schjødt 45 87 83 81 eller inge-aage@post.tele.dk
Formanden oplyste, at graffitihærværket på oversigtstavlen vedr. Fæstningskanalen ved
Toftebæksvej er meldt til kommunen.
Formanden takkede herefter dirigenten for sin ledelse af mødet og deltagerne for deres
fremmøde.

