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Referat fra generalforsamlingen torsdag den 30. marts 2006 i Lyngby
Sognegård.
Der var mødt ca. 25 deltagere op. Formanden Hans Nielsen bød velkommen til
generalforsamlingen.
Inden generalforsamlingen holdt major Knud-Anthon Knudsen et spændende foredrag om
Garderhøjfortet.
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.
Ad 2: Formandens beretning
Vi har desværre i det forløbne år mistet et af vore meget aktive bestyrelsesmedlemmer. I
december døde Milton Munk Nielsen. Han var indtil sin død aktiv i bestyrelsen og primus
motor i arbejdsgruppen vedr. Fortunfortet, der har stået for en lang række aktiviteter på
Fortunfortet herunder igangsættelsen af en yderst påtrængt renovering. Vi vil komme til at
savne hans engagement og store viden om Københavns Befæstning og Fortunfortet i
særdeleshed. Æret være hans minde.
Fæstningskanalens Venner har, som I kan se, fået ny formand. Poul Edstrand ønskede
sidste år at trække sig tilbage efter at have været formand siden foreningens stiftelse i
1999. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Poul Edstrand for det store arbejde han
har gjort for foreningen i de mange år som formand, og for at han fortsat er meget aktiv i
foreningens arbejde.
Siden sidste generalforsamling har Fæstningskanalens Venner afholdt en række
arrangementer.
Den 22. maj arrangerede vi en meget vellykket tur til Flakfortet med 30 deltagere. Vejret
var fantastisk, og vi fik en spændende rundvisning på fortet.
Den 6. juni arrangerede vi en vandretur langs Fæstningskanalen i Lyngby. Det var
imidlertid regnvejr hele eftermiddagen, så der var kun 5 deltagere.
Den 22. september holdt orlogskaptajn Peter Thorning Christensen et lysbilledforedrag om
Amsterdams befæstning på Stadsbiblioteket som optakt til Befæstningsdagen den 25.
september. Amsterdams Befæstning blev i 1996 optaget på UNESCO’s verdensarvsliste på
grund af dens enestående grad af bevaring samt dens særlige opbygning med tilknytning
til et omfattende oversvømmelsessystem. Der var et fint fremmøde på ca. 40 deltagere.
Københavns Befæstningsforening er en paraplyorganisation, der bl.a. skal planlægge, søge
økonomisk støtte til og koordinere Befæstningsdagen. Den har været velfungerende i det
forløbne år og holdt en række møder, som vi har deltaget i.
På Københavns Befæstnings Dag den 25. september var der ca. 300 gæster på Lyngby
Fort og ca. 250 gæster på Fortun Fort. På begge forter var der 3 rundvisninger og en
spørgeskemakonkurrence om Fortet foruden en række andre aktiviteter. Herudover
arrangerede vi en cykeltur fra Lyngby Sø langs Fæstningskanalen og videre gennem
oversvømmelsesområderne ud til Klampenborg. Det var femte gang Københavns
Befæstnings Dag blev afholdt af de mange ”venneforeninger”, og der var aktiviteter fra
Køge Bugt til Øresunds kyst. Det skønnes at ca. 8.500 deltog i Københavns Befæstnings
Dag 2005.
Vi har planlagt 2 arrangementer her i foråret. Tirsdag den 2. maj kl. 19.00 er der en
medlemstur til Garderhøjfortet, der ledes af bestyrelses- og byggeudvalgsmedlem i
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Garderhøjfonden, Frederik Teisen. Adgang til fortet sker pt. over Vejdirektoratets
byggeplads.
Onsdag den 7. juni kl. 18-20 arrangerer vi en tur med Bådfarten fra Fæstningskanalen ved
Sorgenfrivej til Frederiksdal. Undervejs vil Poul Edstrand fortælle om Fæstningskanalens
etablering og konsekvenserne for datiden. Turen er gratis. Der er rigelig med pladser, så
du er velkommen til at tage et par familiemedlemmer eller venner med.
I efteråret blev vi bekendt med den visionsplan for Københavns Nyere Befæstning, som
Jægersborg Skovdistrikt har fået udarbejdet af tegnestuen Peter Juhl Aps. Vi har drøftet
den og sendt vore bemærkninger til Jægersborg Skovdistrikt. Vi er helt enig i planens
overordnede mål nemlig at få lavet en plan for bevaring af dette meget værdifulde
kulturminde på tværs af de administrative grænser.
Visionsplanen bærer imidlertid præg af at være skrevet af personer, der ikke har et
indgående kendskab til Københavns Befæstning, men vi hilser den velkommen som et
skridt på vejen. Rapporten indeholder desuden en del subjektive vurderinger, som
svækker dens troværdighed.
Vi finder det derfor af afgørende betydning, at denne visionsrapport bliver efterfulgt af en
detaljeret plan, som kan danne ramme for, styre og stimulere udviklingen af en lang
række projekter til bevaring og synliggørelse af Københavns Nyere Befæstning. Og vi har
tilbudt at bidrage med vores viden ved udarbejdelsen af en mere detaljeret plan.
Vi har sammen med Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomiske forvaltning, der ejer Lyngby
Fort og Fortun Fort, udarbejdet et projekt for bevaring af den plancheudstilling om
Københavns Befæstning, som Peter Thorning Christensen og Jeppe Tønsberg udarbejde
engang i 1990’erne. Plancheudstillingen består af 16 store plancher og viser tegninger og
fotos fra befæstningens opførelse og indvielse med særlig vægt på fæstningsanlæggene i
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Lyngby-Taarbæk kommune har derfor indhentet tilbud på scanning, trykning, laminering,
belysning og opsætning af plancheudstillingen på Lyngby Fort. Udgifterne beløber sig til
87.150 kr. incl. moms, og vi har netop modtaget 25.000 kr. fra Tømmerhandler Johanns
Fogs Fond til projektet. Vi vil nu søge andre fonde om det resterende beløb.
I efteråret opsatte Lyngby-Taarbæk Kommune 2 folderkasser i den tørre del af
Fæstningskanalen ved henholdsvis Brohus og Toftebæksvej til vores folder om
Fæstningskanalen i Kongens Lyngby - en del af Københavns befæstning.
Vi er nu løbet tør for vores første folder fra 2000 om Fæstningskanalen, men har lige
modtaget 10.000 kr. fra Nordea til et genoptryk, så vi forventer at have den klar igen i
løbet af maj måned.
Vi deltog i oktober i høringen omkring opførelse af boliger på Teknisk Skoles grund på
Mortonsvej. Vi fandt, at en bebyggelse på 6 etager kun 9 meter fra Fæstningskanalen ville
være en klar forringelse i forhold til i dag både set fra Fæstningskanalen og fra den
offentlige sti ved Bådfartens ophalingsplads. Heldigvis havde Kulturarvsstyrelsen samme
opfattelse, så resultatet blev, at byggeriet i forreste række ved Fæstningskanalen blev
reduceret fra 6 til 3 etager, og at byggeriet i anden række blev reduceret fra 5 til 4 etager.
Bebyggelsesprocenten blev samtidig reduceret fra 80 til 70. Vi er meget tilfredse med
dette udfald og med, at der bliver stiadgang langs Fæstningskanalen, hvor Teknisk Skole i
dag ligger og spærrer.
Vi har også i det forløbne år drøftet en ny struktur for såvel Fæstningskanalens Venner
som hele Nordfronten. Som det ser ud i øjeblikket er der mest stemning for, at
Fæstningskanalens Venner bevarer sit navn, men udvider sit arbejdsområde til at omfatte
alle de anlæg fra Københavns Befæstning, der er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Der etableres endvidere en paraplyorganisation for hele Nordfronten bestående af
venneforeningerne, de berørte kommuner samt Jægersborg Skovdistrikt. Jeg håber, at vi
på næste generalforsamling kan fremlægge et forslag til nye vedtægter for
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Fæstningskanalens Venner, og at vi har fået støbt fundamentet for en paraplyorganisation
for Nordfronten.
Fortunfortet blev i 2004 søgt tætnet mod nedsivende vand med et nyt betonlag og asfalt,
og der blev opsat nye udluftningshætter. Betonlaget er desværre begyndt at smuldre, så
det skal repareres her til foråret. Der sker dog ingen indsivning af vand i fortet, så det er
blevet meget mere tørt.
Sidste forår var der en voldsom debat om adgangen til Fortet i lokalavisen, og dette
spørgsmål er stadig ikke afklaret.
Spørgsmål til beretningen:
Der blev spurgt til sagen om Fortunfortet, og formanden oplyste, at kommunen havde
ansøgt amtet om 800.000 kr til fjernelse af rampen og opsætning af et gitterhegn rundt
om forttoppen. Amtet havde dog kun bevilget 60.000 kr, så der vil formentlig kun blive
foretaget en afgravning af terrænet foran fortet. Herefter godkendtes beretningen.
Ad. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Inge Schjødt aflagde regnskabet. Indtægterne for år 2005 udgjorde 4.700 kr.
Udgifterne udgjorde 6.684,80 kr. Kassebeholdningen var på 5.686,45 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. Kassereren understregede, at frivillige bidrag herudover
var velkomne.
Ad 5: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 6: Valg af bestyrelse
Formanden oplyste, at Inge Schjødt og Hans Nielsen var på valg, og at de var villige til
genvalg. Nete Munk Nielsen opstillede til bestyrelsen. Alle 3 blev valgt.
Ad 7: Valg af revisorer
Børge Gotlieb blev genvalgt som revisor.
Ole Kranker blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad 8: Evt. Et medlem bad om adressen på foreningens hjemmeside. Formanden oplyste,
at den er www.faestningskanalen.dk, og at den for fremtiden vil stå på vores
brevpapir.
Formanden takkede herefter dirigenten for sin ledelse af mødet og deltagerne for deres
fremmøde.

