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Referat af Fæstningskanalens Venners generalforsamling
14. marts 2012
Valg af dirigent og referent.
Hans Nielsen, formand for Fæstningskanalens Venner, bød velkommen og foreslog Jørgen O.
Rasmussen som dirigent og Nete Munk Nielsen som referent. Begge takkede for valget.
Jørgen O. Rasmussen startede med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og gav
ordet til Hans Nielsen
Formandens beretning.
Med støtte fra revitaliseringsprojektet for Københavns Befæstning og Gentofte Kommune er
Hvidørebækken blevet genskabt gennem Ordrup Eng til Galopbanen. I kanten af Ermelunden er der
desuden ryddet skov omkring Hvidørebækken, og vandstanden er blevet hævet lidt, så man får et
bedre indtryk af ”oversvømmelsen” (som heldigvis aldrig blev aktuel). Det nærliggende markante
stemmeværk og styrt ved ”Dæmning I” for enden af Soløsevej blev i 2010 frilagt efter årtiers
glemsel under jorden.
Der er planer om at genskabe soldaterstien fra Garderhøjfortet til Fæstningskanalen, men da der nu
er haver, hvor stien lå, får den et andet forløb. Vi er ikke enige i det forløb, som Lyngby-Taarbæk
og Gentofte Kommune har foreslået, da vi ønsker at det skal være mere historisk korrekt og med
den størst mulige landskabelige værdi.
Andre projekter
Der foreligger nu endelige tilstandsrapporter for forterne – udarbejdet af Rambøll for LyngbyTaarbæk Kommune. I rapporterne gennemgås og vurderes tilstanden af forternes forskellige
konstruktioner, og der foreslås en række aktiviteter der kan sikre at forternes tilstand ikke forringes.
De foreslåede aktiviteter – 12 for hvert fort – sigter primært på at reducere fugten i forterne, og de
er prissat og prioriteret. Den samlede økonomi er på ca. 2½ mio. kr for hvert fort. De mest
omfattende og dyre aktiviteter på Lyngbyfortet er tætning af fortoversiden med beton, støbning af
nye overdækninger af kanonstillinger og observations-poster og renovering af skotrender. På
Fortunfortet er det reparation og udskiftning af betonbelægningen og tårnoverdækningerne samt nye
betonbelægningssten indvendigt.
Kommunen har ingen konkrete planer for gennemførelse af aktiviteterne, men vi vil tage kontakt til
kommunen for at høre om deres planer og for at tilbyde at medvirke til at søge fondsmidler til en
gradvis realisering af planerne.
Årets arrangementer
Søndag den 17. april 2011 var der åbent hus på Lyngby Fort, og det var arrangeret i samarbejde
med Fortunfortets Venner.
Søndag den 15. maj 2011 arrangerede foreningen en tur til Kastellet i København, hvor
bestyrelsesmedlem Henrik Nielsen fortalte om dets historie og viste rundt i krudttårnet/fængslet,
Våningen, Struenses celle og Kirken. Det var en meget fin tur med fin tilslutning.
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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 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.
Vandretur langs Dyrehavestillingen – et militært anlæg i skoven
Søndag den 18. marts kl. 10-15 arrangerer foreningen i samarbejde med Dansk Vandrelaug en 12
km lang vandretur langs befæstningsanlæggene i Dyrehaven.
Mødested: Klampenborg Station, hvor turen også slutter.
Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.
Bemærkninger til beretningen
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning.
Regnskab
Hans Nielsen gennemgik regnskabet for 2012. Der er i alt 79 medlemmer. Der var i år et
overskud på 1.660 kr. og en bankbeholdning på 6.274 kr. Ingen bemærkninger til regnskabet.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 50 kr. Ingen bemærkninger fra deltagerne og
kontingentet fastholdes.
Indkomne forslag
Ingen
Valg af bestyrelsen
Nete Munk Nielsen, Hans Nielsen og Henrik Nielsen og Poul Edstrand er på valg, og ønsker alle at
genopstille. Ligeledes ønsker Jørn Unnerup og Jørgen Holsøe at genopstille som
suppleanter. Alle blev genvalgt. Birgitte Pontoppidan stillede op til bestyrelsen og blev valgt ind.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Birgitte Pontoppidan ønskede ikke genvalg som revisor. Inge Schjødt tidligere revisorsuppleant
ønskede at opstille som revisor og Jørgen O. Rasmussen som revisorsuppleant. Begge blev valgt.
Evt.
Spørgsmål fra tilhører: Hvordan går det med bogstaverne til Lyngbyfortet?
Hans Nielsen svarede: Der er desværre ikke sket så meget.
Nete Munk Nielsen supplerede : Foreningen har sendt et brev til Kulturarvsstyrelsen for at finde ud
af hvad der forlanges med hensyn til nøjagtigheden af bogstaverne. Er det i orden at der fremstilles
bogstaver ud fra en kalke fra Rigsarkivet af Lyngbyfortets indgangsparti, selvom disse bogstaver
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ikke er helt identiske med de tilbageværende bogstaver, der i dag stadig hænger på Lyngbyfortet. På
Fortunfortet er der ingen bogstaver tilbage.
Dirigenten takkede for god orden og generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.15.

