Fæstningskanalens Venner
Referat af generalforsamling den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Fuglevad
Vandmølle.
Generalforsamlingen indledtes med, at pensioneret brigadegeneral Michael
Clemmesen holdt foredrag med titlen: Forventningernes og virkelighedens krig
1914-18 - set fra Københavns Befæstnings Nordfront.
Michael Clemmesen arbejder nu som seniorforsker ved Center for Militærhistorie på
Forsvarsakademiet. Han er forfatter til flere publikationer om de politiske og militære
begivenheder og senest er han forfatter til de kapitler, der dækker perioden 18711945 i Gads nye anmelder roste ”Danmarks Krigshistorie”.
……………………………………………….oo0oo……………………………………………………
Efter et spændende foredrag bød formanden Hans Nielsen velkommen til selve
generalforsamlingen. Ca. 35 var mødt frem. Omkring 7 personer gik efter foredraget.
1. Valg af dirigent og referent
Hans Nielsen (HN) foreslog Niels Ulrik Kampmann Hansen (NUKH) som dirigent.
Der var ikke andre forslag, så Niels Ulrik Kampmann blev valgt.
Nete Munk Nielsen blev valgt som referent.
NUKH konstaterede, at generalforsamlingen var varslet lovligt i henhold til
foreningens vedtægter, hvorefter han gav ordet til HN.
2. Formandens beretning (vedlagt)
NUKH takkede for en grundig beretning. Der var ingen bemærkninger fra
forsamlingen, hvorfor beretningen blev taget til efterretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab (vedlagt)
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Henrik Knudsen. (HK)
Der er på nuværende tidspunkt ca. 90 medlemmer. I år har 72 betalt, men 17
mangler. Underskuddet i regnskabsåret 2008 skyldes brug af tidligere opnåede
fondsmidler, som har været indsat på foreningens konto. Bankbeholdningen er
pr. 31.12.2008 på 4.965,00 kr.
Forsamlingen havde ingen kommentarer til regnskabet som dermed var
godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent på 50 kr, men flere af
medlemmerne ønskede et højere kontingent. HN mente ikke, at det var
nødvendigt, da et års kontingent svarede til det årlige basis forbrug i
foreningen. Skal der anvendes midler ud over ovennævnte, kan der søges
penge fra fonde.
Kontingentet på 50 kr. blev bibeholdt, men NUKH foreslog at bestyrelsen tog
spørgsmålet op næste år.
5. Indkomne forslag
Der var indkommet 2 forslag:

Forslag A: Bestyrelsen foreslog § 11 i vedtægten ændret fra: "…maksimalt 7
medlemmer…” til "…maksimalt 9 medlemmer...
HN begrundede dette med, at bestyrelsen ønsker, at suppleanten HK, som er
kasserer, bliver medlem af bestyrelsen, og det kræver at den udvides, da alle
de nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller.
Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger.
Forslag B: Mogens Clausen (MC) foreslog, at bestyrelsen henvendte sig til
Skov- og Naturstyrelsen og Gentofte Kommune for at få en tilbundsgående
redegørelse for de udførte jordbundsundersøgelser samt de opdaterede planer
for strækningen af Fæstningskanalen mellem Ermelundsbroen og grænsen til
Lyngby-Taarbæk.
MC anførte, at 350.000 kubikmeter affald er deponeret på strækningen, og at
det vil koste 100 mio. kr. at fjerne dette affald. Man havde fortalt, at det var
haveaffald, men MC har fået oplyst af beboer, at det også var asfalt, cykler
m.m. Det lugter stadig.
Gentofte har et Vandværk liggende nedenfor affaldet. MC spørger om det er
acceptabelt, at der ikke laves membraner m.m., der kan sørge for, at der ikke
sker nedsivning til drikkevand. MC spørger ligeledes om heste tager skade af at
spise græsset.
MC mener, at bestyrelsen skal undersøge, om der er lavet en VVMundersøgelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet). Gentofte kommune
interesserer sig ikke for sagen. NUKH anfører at den nærmeste boring kun
ligger 50m fra affaldet.
NUKH spørger om der er nogen der har noget imod, at bestyrelsen retter
henvendelse til Gasseholm.
Peer Skaarup (næstformand) spurgte MC, hvad han selv havde gjort. Alle har jo
ret til aktindsigt. MC svarede, at han mener en henvendelse fra foreningen vil
have større vægt.
Forslaget blev herefter vedtaget.
6. Valg af bestyrelse
Dirigenten meddelte, at der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, nemlig Peer
Skaarup, Poul Edstrand, Erlend Hjorth, og Søren P. Petersen. Alle 4 genopstiller.
Herudover opstiller Henrik Knudsen til bestyrelsen.
Da vedtægtsændringen blev vedtaget, kan der vælges 6 bestyrelsesmedlemmer. Der var ikke andre, der ønskede at opstille til bestyrelsen, hvorfor de 5
medlemmer blev valgt/genvalgt.
Da ingen ønskede at opstille som suppleant, blev ingen valgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
• Revisor Birgitte Pontoppidan genopstillede og blev genvalgt.
• Revisorsuppleant Inge Schjødt genopstillede og blev genvalgt.
8. Eventuelt
MC anførte at gennemsnitsalderen i foreningen er høj. Man kunne evt. via
miljøproblemet omtalt i punkt 5b gøre flere interesserede i foreningen.
NUKH anførte til slut, at generalforsamlingen var lovligt gennemført og
afsluttes.
HN takkede NUKH for hans humoristiske måde at lede mødet på.

