Fæstningskanalens Venner
18. marts 2013.
Referat fra ordinær generalforsamling den 12. marts 2013
Inden generalforsamlingen fortalte bestyrelsesmedlem Søren P. Petersen om Københavns Befæstnings
nordfront. Vi fik et grundigt og velforberedt indblik i befæstningens historie og baggrund, der byggede på
Sørens egen research i arkiver og i felten.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Niels Ulrik Kampmann Hansen blev valgt til dirigent. Peer Skaarup valgtes til referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Ad. 2. Formandens beretning
Hans Nielsen fortalte om:
 Revitaliseringprojektetfor Københavns Befæstning
 Hvidørebækken
 Møde med borgmesteren på Lyngbyfortet i august
 Befæstningsdagen i september
 Vandretur førstkommende lørdag til Ordrup Krat batterierne og dæmning I, II og III
 Lyngby Taarbæk Kommunes klimatilpasningsprojekt ved Fæstningskanalen
Der blev spurgt til bogstaverne på Lyngby Fort og deres skæbne. Poul Edstrand forklarede om
Kulturstyrelsens krav til historisk korrekte bogstaver, og bestyrelsens overvejelser i den forbindelse.
Ad. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Birgitte Pontoppidan orienterede om regnskabet. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Ad. 4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af det nuværende kontingent på 50 kr pr. år. Generalforsamlingen
godkendte forslaget.
Ad. 5. Indkomne forslag
Formanden har indsendt forslag om at forslag om, ”at Fæstningskanalens Venner offentligt og over for
Lyngby-Taarbæk Kommune og Kulturstyrelsen fremfører krav om, at der inden for en kort årrække skal
iværksættes opretnings- og vedligeholdelsesarbejder på Lyngby Fortet for at reducere vand- og
fugtbelastningen betydeligt, så det nuværende kraftige forfald kan stoppes”, og knyttede sine
kommentarer til forslaget.
Peer Skaarup kunne ikke støtte forslaget, og ønskede fortets vedligeholdelse fremmet gennem dialog - og
ikke konfrontation - med kommunen og Kulturstyrelsen.
Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget: 10 stemte for, 1 stemte imod og 3 undlod at stemme.

Ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Poul Edstrand, Søren P. Petersen og Peer Skaarup var på valg til bestyrelsen. Der var ikke forslag om
andre kandidater. Alle blev genvalgt.
Jørgen Holsøe og Jørn Unnerup var på valg som suppleanter. Der var ikke forslag om andre kandidater.
Begge blev genvalgt.
Ad. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Inge Schjødt var på valg som revisor. Der var ikke forslag om andre kandidater. Inge blev genvalgt.
Jørgen O. Rasmussen var på valg som revisorsuppleant. Der var ikke forslag om andre kandidater. Jørgen
blev genvalgt.
Ad 8. Eventuelt
-

Spørgsmålet om rekruttering af nye - specielt yngre - medlemmer blev rejst og diskuteret.

-

Det blev foreslået at Søren P. Petersen gentager sit foredrag på biblioteket.

-

Forslag om LAR (lokal afledning af regnvand) ved Agervang blev drøftet.

Bestyrelse:
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