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Referat af Fæstningskanalens Venners generalforsamling den 7. marts 2011
Der var 36 fremmødte. Inden generalforsamlingen holdt arkivar Jeppe Tønsberg, Lyngby
Stadsarkiv et foredrag om Bådfartens historie og om Fæstningskanalens betydning herfor.
Valg af dirigent og referent
Hans Nielsen formand for Fæstningskanalens Venner bød velkommen og foreslog Niels Ulrik
Kampmann Hansen som dirigent og Nete Munk Nielsen som referent. Begge takkede for valget.
Niels Ulrik Kampmann Hansen startede med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt
varslet og gav ordet til Hans Nielsen.
Formandens beretning
Revitaliseringsprojektet for Københavns Befæstning er i fortsat udvikling. Skoletjeneste og
formidling blev indviet på Trekroner i sommer, og der er også iværksat aktiviteter på
Vestvolden og Garderhøjfortet.
Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet hæftet ”Cykelstrategi i Københavns Befæstning” i
samarbejde med de berørte kommuner.
Sidste år blev stemmeværk ved dæmning 1 – Soløsevej frilagt, og Vestre Ordrup Krat Batteri
er blevet delvist frilagt.
Til efteråret vil der blive gennemført et naturgenopretningsprojekt for Hvidørebækken, idet der
vil blive skabt et oversvømmelsesområde vest for dæmning 2 ved Klampenborgvej og
genskabt en bæk øst for Klampenborgvej gennem Ordrup Eng.
Lyngby-Taarbæk Kommune har bestilt Rambøll til at udarbejde tilstandsrapporter for både
Lyngby Fort og Fortun Fort. Vi har deltaget i en række møder og afventer de endelige
rapporter.
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, og det ser ud til at blive dyrere
end forventet.
Søren fra bestyrelsen har lavet en ny hjemmeside, som vi er meget tilfredse med. Hvis I har
nogen ting, som I gerne vil have på hjemmesiden, må I endelig sige til.
Søren har desuden holdt et foredrag på Hotel Frederiksdal om Københavns Befæstning for en
lægekongres og haft en tur til oversvømmelsesanlæggene for en gruppe i Virum.
Jeg har haft et arrangement på Lyngbyfortet i august for Copenhagen Cycling, der havde
arrangeret et cykelløb langs Københavns befæstning, men der kom kun lokale beboere. Vi har
opfordret dem til at udvikle et nyt koncept, hvor deltagerne skal ind på fortet for at
gennemføre løbet.
Jeg havde i december åbent hus på Lyngby Fort for Bornholmske Løjtnantsgilde, der er en
forening for Officerer af Reserven samt andre officerer med tilknytning til Bornholms Værn.
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Søndag den 30. maj arrangerede foreningen en tur til Holmen på Christianshavn. Det var en
meget fin tur med 25 deltagere, hvor vi bl.a. så torpedobåden Sehested og ubåden Sælen.
Den 10. juni havde vi en tur til det frilagte stemmeværk ved Dæmning 1 med 15 deltagere.
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. KFUMspejderne arrangerede klatring og rapelling på fortets facade, orienteringsløb med GPS og
lygtetur i fortets mørke for børnene. Hjemmeværnet præsenterede en våbenudstilling, og der
var affyring af salutkanon.
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.
Vi har planlagt følgende aktiviteter her i foråret:
Søndag den 17. april kl. 14-16 er der åbent hus på Lyngby Fort, og det arrangeres i
samarbejde med Fortunfortets Venner.
Søndag d.15. maj kl. 14.00-15.30 arrangerer foreningen en tur til Kastellet i København, hvor
bestyrelsesmedlem Henrik Nielsen fortæller om dets historie og viser rundt i
krudttårnet/fængslet, Våningen, Struenses celle og Kirken.
Vi mødes ved Kongeporten, der ligger ved indgangen til Kastellet fra Esplanaden. Deltagerne
betaler 50 kr/person for rundvisningen.
Formandens beretning blev taget til efterretning, men der var dog adskillige spørgsmål.
Spørgsmål fra tilhører:
Hvor meget er der tilbage af de 175 millioner kr. Realdania med flere
donerede.
Hans Nielsen.
Det ved jeg desværre ikke, der er sparsom information på deres
hjemmeside.
Spørgsmål fra tilhører:
Peer Skaarup.

Hvorfor er det så svært at finde bogstavstypen.
Det er formentligt fordi at der har været en lokal gørtler der har lavet
bogstaverne. Vi har fundet tegninger af bogstaverne på Rigsarkivet,
men de er ikke identisk med de bogstaver der findes på Lyngbyfortet.

Spørgsmål fra tilhører:

Har man undersøgt hvor man kan fremstille bogstaverne billigst.
Tyskland er sikkert billigst.
National Museet som skal stå for at udfærdigelsen af bogstavstypografien men vil også gerne støbe bogstaverne.
Fæstningskanalens venner vil selvfølgelig efter at National Museet
har bestemt typografien lave en udbudsrunde hos forskellige gørtlere
m.h.p. billigst fremstilling af bogstaverne.

Peer Skaarup:

Spørgsmål fra tilhører:
Nete Munk Nielsen.

Hvad med bogstaverne på Garderhøjfortet, hvordan har de fået dem
fremstillet.
Bogstaverne på Garderhøjfortet skulle ikke svare til de oprindelige.

Spørgsmål fra tilhører:

Hvor stor er den sø der skal dannes ved Posemandens hus.
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Hans Nielsen:

Søen vil være ca. en meter dyb. Der forventes at være vand i søen
hele sommeren p.g.a. underjordiske kilder fra skrænterne op mod
Hjortedam.

Regnskab:
Henrik Knudsen gennemgik regnskabet for 2010. Der er i alt 78 medlemmer. Der desværre ca.
1.000 kr. underskud i år, men foreningen har stadig en bankbeholdning på 4.614 kr.
Henrik Knudsen påpegede desuden at porto udgifterne var meget høje og bestyrelsen derfor
Foreslår, at alle som har en emailadresse informerer Henrik Knudsen henrik@lisoghenrik.dk
per email om dette, således at de fremover kan modtage meddelelser vedr. Fæstningskanalens
Venner per email. Regnskabet blev vedtaget.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fastholdes på 50 kr. Ingen bemærkninger fra tilhørerne
og kontingentet fastholdes.
Indkomne forslag
Ingen
Valg af bestyrelsen
Peer Skaarup, Søren P. Petersen og Poul Edstrand var på valg, sidstnævnte ønsker kun at blive
valgt for et år, men alle ønsker at genopstille. Ligeledes ønsker Jørn Unnerup og Jørgen Holsøe
at genopstille som suppleanter. Ingen andre ønsker at opstille. Alle er genvalgt.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Birgitte Pontoppidan og Inge Schjødt ønsker at genopstille som henholdsvis revisor og
revisorsuppleant. Ingen andre ønsker at opstille. Begge er genvalgt.
Evt.
Spørgsmål fra tilhører:
Hans Nielsen
Hans Nielsen

Hvor kan bogen vedr. cykelstier mellem anlæggene i Københavns
nyere Befæstning fås.
Det ved jeg faktisk ikke, men formentlig i Kræftens Bekæmpelse.
Vi har lige modtaget en afgørelse fra Kulturarvsstyrelsen vedr. en
byggetilladelse på Glaciset 52. Kulturarvsstyrelsen har tilladt at huset
udvides ind mod fortkernen, så det kommer til at ligge kun 2 meter
fra Lyngbyfortets facegrav. Dette er i strid med tidligere afgørelser,
hvor der kun er tilladt bebyggelse væk fra fortkernen. Begrundelsen
er at huset ikke kan udvides den anden vej. Det er en principiel sag,
idet ingen skal have lov at bygge tættere på forterne end den
eksisterende bebyggelse. Vi har tænkt os at klage til Natur- og
Miljøklagenævnet over dette, hvilket vil ske i samarbejde med
Naturfredningsforeningen, som også betaler ”klagegebyret” på 3.000
kr.

Dirigenten takker for god orden og generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.30.

