Fæstningskanalens Venner
Referat af Generalforsamlingen den 9. marts 2010
1. Valg af dirigent og referent.
Hans foreslår Niels Ulrik Kampmann Hansen (NUKH) som dirigent. NUKH takker for valget. Nete
Munk Nielsen (NMN) udpeges som referent. NUKH konstaterer at generalforsamlingen er lovligt
indkaldt.
2. Formandens Beretning.
Lyngby-Taarbæk Kommune har bestilt Rambøll til at udarbejde tilstandsrapporter for både Lyngby
Fort og Fortun Fort. Vi har deltaget i et møde med kommunen og rådgiveren. Rapporterne var
forventet at foreligge i udkast i januar måned, men vi har ikke set dem endnu. Vi vil blive indkaldt
til møde på Rådhuset for at drøfte indholdet, når de foreligger.
På sidste generalforsamling blev det besluttet at søge aktindsigt i projektet vedr. opfyldningen i
Ermelundsbakken mellem Ermelundsvej og Tordals Mose.
Der er blevet foretaget en geologisk undersøgelse af opfyldningen. På trods af at tilladelsen for
affaldsdeponering kun gjaldt køkken- og haveaffald, viser de fleste af prøverne forurening med
tungmetaller, kulbrinte og andet. I 26 ud af 49 prøver er der konstateret kraftig forurening svarende
til klasse 4. Det vurderes, at 40% af den opgravede jord skal bortskaffes til rensning og
efterfølgende deponering. Det vil koste ca. 29.000.000 kr. at fjerne de øverste 3 meter af affaldet, og
projektet er derfor foreløbig sat i bero. Andre forslag med at få de organiske materialer til at
omdannes har været overvejet og ligeledes forkastet for at være økonomisk uacceptabelt.
Der er fyldt 100.000 m3 affald i Fæstningskanalen på området.
Vi tog for et par år siden initiativ til at få renoveret bogstaverne med forternes navne på facaderne
på Lyngby Fort og Fortun Fort. På Lyngby Fort mangler flere af bogstaverne og på Fortun Fort
mangler de alle. Vi har derfor igangsat et arbejde med at finde ud af, hvordan vi kan få fremstillet
nogle nye bogstaver, men det tager sin tid.
Vi har haft kontakt til Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede, der har stor ekspertise på
området, og de vil gerne hjælpe os med bestemmelse af skrifttype og fremstillingsmåde. Vi har for
nylig besluttet at færdiggøre ansøgningen til Nationalmuseet og sende projektet til godkendelse i
Kulturarvsstyrelsen, inden Nationalmuseet går i gang med opgaven.
Lyngby-Taarbæk Kommune har lovet i første omgang at bekoste en undersøgelse af skrifttypen.
Når den er fastlagt, kan vi søge om fondsmidler til støbning af nye bogstaver.
Sidste år havde jeg en rundtur på Lyngby Fort med de lokale grundejerforeninger og borgmesteren
på initiativ af vores medlem Jørgen Holsøe. Vi drøftede dels vedligeholdelsen af fortet og dels
kommunen fjernelse af affaldsstativerne, så der nu flyder med hundelorteposer ved fortets udgange.
Resultatet er blevet, at der er opsat affaldsstativer ved de 2 hovedindgange til fortet.
Vi har haft store problemer med opdateringen af vores hjemmeside, og har derfor besluttet at få
lavet en ny.
Det er Søren P. Petersen fra bestyrelsen, der har påtaget sig opgaven at få lavet den nye
hjemmeside.
Søndag den 22. marts arrangerede foreningen en tur til Orlogsmuseet, der ligger på Christianshavn.
Der var gratis adgang, idet foreningen betalte for rundvisningen. Der var et fint fremmøde.
Der var også et fint fremmøde søndag den 24. maj, da foreningen arrangerede en tur til Stevns
Fortet, men her måtte medlemmerne selv betale for entre og rundvisning. Efter rundvisningen var
der mulighed for at drikke kaffe sammen på restaurant Bøgeskoven.

Endnu en gang har der været holdt befæstningsdag, og som sædvanlig var det sidste søndag i
september måned. Fæstningskanalens Venner arrangerede åbent hus på Lyngbyfortet med
plancheudstilling om Københavns Befæstning, omvisninger på fortet og foredrag. KFUM-spejderne
arrangerede klatring og rappelling på fortets facade, orienteringsløb med GPS og lygtetur i fortets
mørke for børnene. Hjemmeværnet præsenterede en våbenudstilling, og der var affyring af
salutkanon. Fortets naboer fortalte om fortets tidligere anvendelse til krudtmagasin, oplagsplads for
diverse håndværkerfirmaer, bananmodning og champignonproduktion.
Der var også åbent hus på Fortunfortet, men det stod Fortunfortets Venner for.
Søren P. Petersen var guide på en cykeltur langs Københavns Befæstnings oversvømmelsesanlæg
fra Lyngby Sø til Øresund med 11 deltagere.
Den 30. juni kl. 13.30 arrangerer Foreningen en rundvisning på Holmen, der også omfatter
museums-ubåden Sælen.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Henrik Knudsen fremlægger regnskab. 84 medlemmer, 68 har betalt. Ingen bemærkninger til
regnskabet, NUHK antager derfor regnskabet som værende vedtaget og godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent.
Henrik Knudsen mener at det burde kunne køre med uændret kontingent. Dette vedtages.
5. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse.
På valg er Nete Munk Nielsen, Henrik Knudsen, Hans Nielsen og John Damm Sørensen.
Bestyrelsen har nu blot har 6 medlemmer, da Erlend Hjorth desværre døde i december 2009 og John
Damm Sørensen ikke ønsker at genopstille. HN så gerne at der i alt kom 3 nye medlemmer.
HN er blevet kontaktet af Henrik Nielsen der ønsker medlemskab af bestyrelsen. Henrik Nielsen er
guide på kastellet og Carlsberg samt medlem af Garderhøjfortets venner. Derudover vælges to nye
suppleanter Jørn Unnerup jorn.unnerup@privat.dk og Jørgen Holsøe Jorgen.holsoe@mail.dk.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Birgitte Pontoppidan og Inge Schjødt genvælges som h.h.v. revisor og revisorsuppleant.
8.

Evt.

Jørgen Holsøe fortæller at Henrik Nielsen har berettet om spændende gange under
Carlsberg.

NMN fortæller kort at bestyrelsesmedlem Erlend Hjorth desværre døde i december 2009.
Han har været et meget aktivt medlem af bestyrelsen ikke mindst i planlægningen af
diverse udflugter og vil bestemt blive savnet.

Mogens Bendix Hansen spurgte om det var noget problem i at anvende private
fondsmidler til renovering af Lyngbyfortet. HN svarer at dette ikke er et problem og det
er en god ide at foreningen søger.

Skraldespandsproblemet på Lyngbyfortet og Fortunfortet diskuteres. Lyngbyfortet har
fået nye skraldespande betalt af LTK. Disse skraldespande tømmes af gartnerafdelingen.
Der er dog ikke helt tilfredshed med ordningen, det flyder mange steder med skrald m.m.
På Fortunfortet findes ingen skraldespande men naboer, så meget gerne at der kom
skraldespande.

NUKN erklærede dernæst generalforsamling for slut.
HN takkede dirigenten.

