Fæstningskanalens Venner
9. marts 2008.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN

D.

6 MARTS 2007.

Generalforsamlingen blev indledt ved et foredrag af forstfuldmægtig Karsten Gasseholm
fra Jægersborg Skovdistrikt. Karsten Gasseholm fortalte om de konkrete projekter for
revitalisering af Københavns Nyere Befæstning, som nu er ved at blive sat i gang for de
175 mio. kr. som Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen tilsammen har
bevilget.
Generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent og referent.
Inge Schjødt og Nete Munk Nielsen blev valgt som h.h.v dirigent og referent. Dirigenten
gjorde rede at indkaldelsen af generalforsamlingen var sket lovligt i henhold til
vedtægterne. Dagsordenen for generalforsamlingen blev godkendt.

2. Formandens beretning.
Status
På sidste generalforsamling vedtog vi vedtægtsændringer, der udvidede vores arbejdsfelt fra
Fæstningskanalen mellem Furesø og Ermelundsvej og oversvømmelsesanlæggene mellem
Ermelundsvej og Øresund til derudover også at omfatte alle de øvrige befæstningsanlæg i LyngbyTaarbæk.
I det forløbne år er der stiftet en ny forening Fortunfortets Venner med bestyrelse, vedtægter og
medlemskaber, som vi har et fint samarbejde med omkring Fortunfortet.
Vi har planer om at få et tættere samarbejde med beboere i området omkring Lyngby Fort. Vi har
således tænkt os at indbyde beboerne omkring fortet til et møde, hvor vi kan drøfte et samarbejde
om formidling og vedligeholdelse af fortet.
Årets aktiviteter
Sidste år modtog vi 20.000 kr fra BG-bank i Lyngby´s fond og 10.000 kr fra Nordea til udbygning af
de plancheudstillinger på Lyngby Fort og Fortun Fort, der blev opsat i 2006.
Vi har i det forløbne år fået opsat 17 tekstplancher, 2 sponsorplancher og 2 plancher om den
politiske og historiske baggrund for opførelsen af Københavns Befæstning.
Kommunen har afholdt udgifterne til bl.a. opsætning af plancherne og af el-spots.
Desværre har der været hærværk både på plancherne i Lyngby Fortet og på informationstavlen ved
Toftebæksvej. Kommunen har sørget for at få plancherne og informationstavlen genoprettet.
Vi har fået fremstillet 2 mandshøje figurer med påmalede uniformer fra 1. verdenskrig og benyttede
dem på Københavns Befæstningsdag på Lyngby Fort og Fortun Fort.
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Bestyrelsen havde den 5. december møde med borgmesteren om projekter i Lyngby-Taarbæk i
forbindelse med revitaliseringen af Københavns Befæstning. Det var skuffende, at der ikke var
bevilget et væsentligt beløb til en genskabelse af Fæstningskanalen i Lyngby, og at der slet ikke var
bevilget penge til genopretningen af Lyngby Fort og Fortun Fort.
Borgmesteren oplyste, at kommunen stadig arbejder videre med genskabelsen af Fæstningskanalen,
og at man undersøgte mulighederne for at det kunne indgå som spildevandsteknisk anlæg f.eks.
modtage regnvand i forbindelse med kraftig nedbør.
Vi tilbød at hjælpe kommunen til at skaffe fondsmidler til renovering af forsvarsanlæggene i LyngbyTaarbæk. Erlend Hjorth fra bestyrelsen er således i gang med at finde tegninger af de bogstaver, der
har været på forternes facader med henblik på at få konstrueret nogle nye, som vi vil søge
fondsmidler til.
Foreningen klagede i august til Naturklagenævnet over Kulturarvsstyrelsens afslag på LyngbyTaarbæk Kommunes ansøgning om tilladelse til at opsætte trapper fra strubegraven til forttoppen på
Fortun Fort, så de besøgende kan komme op på forttoppen, efter at rampen op til forttoppen er
blevet fjernet. Kulturarvsstyrelsen begrundede sit afslag med, at det ikke er vigtigt for oplevelsen af
fortet, at man kan komme op til forttoppen fra strubegraven, og at trapperne ville være
dominerende og forstyrrende i forhold til oplevelsen af forsvarsanlægget.
Kulturarvsstyrelsen skriver deruden, at Fortun Fort er et betydningsfuldt, fredet fortidsminde, hvortil
der efter Kulturarvsstyrelsens mening bør være offentlig adgang til den del, der er i offentligt eje og
således adgang hele vejen rundt om fortkernen. Kulturarvsstyrelsen har i november 2004 telefonisk
overfor kommunen tilkendegivet, at styrelsen gerne ser, at der er offentlig adgang hele vejen rundt
om fortkernen. Ved den lejlighed oplyste kommunen, at nogle beboere lejer kommunens del af
arealet for et beskedent, årligt beløb. Det betyder, at deres haver kan gå helt hen til fortkernen.
Naturklagenævnet stadfæstede Kulturarvsstyrelsens afslag med den begrundelse, at der ikke er sket
ændringer i adgangsforholdene til fortet, og at der fortsat er mulighed for at komme op på
forttoppen ad en trampesti, der går fra det sydvestlige hjørne. Nævnet kan på det foreliggende
grundlag ikke tage stilling til andre mulige, mindre skæmmende placeringer.

Foreningens navn
På sidste generalforsamling blev det foreslået, at foreningen skulle overveje et nyt navn i stedet for
Fæstningskanalens Venner, da foreningen nu omfattede alle forsvarsanlæggene i Lyngby-Taarbæk og
ikke kun Fæstningskanalen. Der blev foreslået flere navne bl.a. Nordfrontens Venner,
Fæstningskanalens Venner tilføjet en undertitel f.eks. Fæstningskanalens Venner og Fortanlæggenes
Venner.
Vi har overvejet et nyt navn, men har ikke kunnet finde et navn, der dækker alle forsvarsanlæggene
i Lyngby-Taarbæk plus den del af Fæstningskanalen og oversvømmelsesanlæggene, der ligger i
Gentofte Kommune. Nordfrontens venner er ikke dækkende, da Nordfronten også omfatter anlæg i
Gentofte og Gladsaxe, og vi synes at navnet bliver for langt, hvis det skal tilføjes en undertitel. Så vi
har ikke nogen forslag til et nyt navn for foreningen.
Årets ture
Den 3. juni havde vi en vellykket tur til Trekroner Fort med ca. 20 deltagere.
Den 26. august havde vi en vellykket vandretur langs Dyrehavestillingen fra Klampenborg Station via
Taarbæk Fortet til Fortunfortet og tilbage via batterierne i Ordrup Krat. Det var en lang tur, og der
var desværre kun 8 deltagere. Vi overvejer at lave en kortere tur på et senere tidspunkt i håb om
flere deltagere.
Den 30. september var det Københavns Befæstningsdag, hvor der var åbent hus på både Lyngby
Fort og Fortun Fort og en cykeltur befæstningsanlæggene fra Lyngby Sø til Klampenborg.
Fremmødet var fint og præget af familier med mindre børn.
I søndags den 2. marts havde vi en vellykket tur til Tøjhusmuseet, hvor oberstløjtnant Carl Ibh viste
rundt og fortalte om baggrunden for opførelsen af Københavns Befæstning og om de våben og
kanoner, der blev anvendt.
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Vi har også et kommende arrangement, nemlig den 21. maj kl. 19-21, hvor vi arrangerer en
rundvisning på Bagsværd Fort ved John Damm Sørensen, der bl.a. vil fortælle om fortets historie og
om forventningerne til den igangværende fredning af fortet.

Tak til Inge Schjødt
Inge Schjødt var med til at stifte foreningen i 1999 og har siden da været foreningen kasserer. Hun
ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. Jeg vil gerne sige en stor tak til Inge Schjødt for hendes
store arbejde for foreningen gennem de mange år.

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning. Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Kassereren fremførte at regnskabet var præget at de store beløb foreningen havde
modtaget fra lokale fonde i året 2007. Beløbet er blevet anvendt til fremstilling af
supplerende tekstplancher til plancheudstillingen om Københavns Nyere Befæstning, som
hænger på h.h.v. på Fortunfortet og Lyngbyfortet. Der er på nuværende tidspunkt et pænt
overskud på regnskabet, men det skyldes at vi endnu mangler at fremstillet nogle få
plancher.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent.
Foreningen har på nuværende tidspunkt ca. 85 medlemmer.
Kontingentet forbliver på 50 kr. for private medlemmer, selvom det fra en deltager blev
ytret, at det var et latterligt lavt beløb. Ligeledes blev det nævnt at indbetalingen af de 50
kr. gav anledning til store besværligheder på posthuset, at der skulle mangle nogle godkendte cifre i gironummeret, at dette gav problemer i forbindelse med terrorlovgivningen
og at man derfor skulle oplyse sit CPR nr. ved indbetalingen.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelsen.
På valg er Inge Schjødt, Hans Nielsen og Nete Munk Nielsen. Inge Schjødt ønskede ikke
genvalg, Hans Nielsen og Nete Munk Nielsen blev genvalgt. Inge Schjødt spurgte om der
ikke var nogen fra forsamlingen der havde lyst til at deltage i dette meget spændende og
hyggelige foreningsarbejde. John Damm Sørensen, sagde ja til at blive medlem af
bestyrelsen, men ville dog helst have nøjes med at være suppleant da han p.g.a. tidspres
ikke kunne love fuld indsats. Henrik Knudsen blev valgt som 1. suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Børge Gottlieb ønskede ikke at fortsætte som revisor. Birgitte Pontoppidan, der har været
revisor suppleant, blev valgt som revisor og Inge Schjødt blev valgt som revisor suppleant.
8. Evt.
Det var intet under evt. Alle synes tilfredse med det hele. Dirigenten takkede for god orden
og Hans Nielsen takkede for veludført job.
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Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.30
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