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Fæstningskanalens Venner
17. marts 2014

Referat fra ordinær generalforsamling den 17. marts 2014
Sted:
Dato, tid:
Referat:
Deltagere:

Lyngby Sognegård, Stades Krog 9, 2800 Kgs. Lyngby
17. marts 2014, 19:30-22:00
Søren P. Petersen
14 medlemmer

Generalforsamlingen indledtes med, at Rikke Clausen fra Gladsaxe Kommunes børne- og kulturforvaltning fortalte
om kommunens overtagelse af Bagsværdfortet.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent og referent
Jørgen O. Rasmussen blev valgt til dirigent, og Søren P. Petersen blev valgt til referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2. Formandens beretning
Hans Nielsen berettede, hvad der i årets løb er sket med de aktiviteter, som foreningen har været engageret i.
 Revitaliseringsprojektet for Københavns Befæstning
De enkelte delprojekter er ved at være afsluttet. Det gælder bl.a. rydning af Ermelundsbakken, åbning og
genetablering af Hvidørebækken, etablering af informationscentret i Garderhøjfortet, m.m.
 Bogstaverne på Lyngbyfortet
Vi venter på tilbud fra Emil Nielsens Smedeværksted A/S. Deres forslag er at fremstille bogstaverne i
rustfrit stål med en overflade, der ligner zink. Fremstillingen af bogstaverne søges finansieret med
fondsmidler.
 Lyngbyfortet har været til behandling i kommunalbestyrelsen, og der er bevilliget 100.000 kr. til udvikling
af et projekt, der skal bevare fortet. Foreningen har haft flere møder med kommunen om fortets tilstand
og standsning af dets nedbrydning.
 LAR-projektet langs Fæstningskanalens forløb er nu i fuld gang. Tidligere bestyrelsesmedlem, Peer
Skaarup, er kommunens projektleder og har for at undgå eventuelle interessekonflikter besluttet at
forlade bestyrelsen.
 Fæstningskanalen er blevet renset op fra Lyngby Sø til Lyngby Hovedgade.
 Der er blevet givet afslag på etablering af en 1. sal i en byggesag ved Lyngbyfortet.
 På befæstningsdagen var der det sædvanligt store besøg af interesserede ved Lyngbyfortet, og der var 22
deltagere med på cykelturen langs Fæstningskanalen.
Spørgsmål fra Bendix: En nabo til Lyngbyfortet ønsker at renovere en tagetage. Kan Fæstningskanalens Venner
uddybe?
Svar fra Hans: Fæstningskanalens Venner kender endnu ikke til sagen. Så der er sandsynligvis ikke søgt om
byggetilladelse endnu.
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Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Birgitte Pontoppidan forklarede det udsendte regnskab.
Resultatet 2013 udviser et relativt stort overskud på 4.264 kr., således at foreningens formue pr. 1. januar 2014 er
på 12.712 kr. Der er to usædvanlige bidrag til overskuddet: 1) Et honorar på 1.200 kr. for Hans Nielsens omvisning
på og i Lyngbyfortet. 2) En usædvanligt lav udgift til porto.
Spørgsmål fra Bendix: Er der planer fort hvordan pengene bliver brugt?
Hans Nielsen fik mandat til, at en del af pengene bruges som medfinansiering af bogstaverne på Lyngbyfortet.
Regnskabet blev vedtaget.

Ad 4. Fastlæggelse af kontingentet
Bestyrelsen foreslår at kontingentet også i 2015 fastholdes på 50 kr. pr. år.
Kontingentet på 50 kr./år blev vedtaget.

Ad 5. Indkomne forslag
Ingen.

Ad 6. Valg af bestyrelse
Tre medlemmer af bestyrelsen ønsker at træde ud af bestyrelsen:
 Nete Munk Nielsen var på genvalg og ønskede ikke genvalg
 Peer Skaarup er udtrådt af bestyrelsen (se ovenfor)
 Birgitte Pontoppidan ønsker at træde ud af bestyrelsen
To medlemmer af bestyrelsen var på valg og ønskede genvalg:
 Hans Nielsen blev genvalgt
 Poul Edstrand blev genvalgt
Som ny i bestyrelsen blev valgt:
 Thomas Løve
 Dan Cato-Frederiksen
Jørgen Holsøe blev genvalgt som suppleant.
Bestyrelsen består herefter af:
 Dan Cato Frederiksen
 Hans Nielsen
 Poul Edstrand
 Søren P. Petersen
 Thomas Løve
Suppleant:
 Jørgen Holsøe

Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleant



Inge Schjødt blev genvalgt som revisor.
Jørgen O. Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant

Ad 8. Eventuelt
Thomas Løve forslog, at noget af formuen bliver brugt til at hverve nye medlemmer. Dette var der bred
opbakning til. Der fremkom flere ideer til, hvordan dette kunne gøres.
Forsamlingen efterspørger en ny folder, som kan indgå i en kommende medlemshvervning.
Hans Nielsen afsluttede med at takke, Peer Skaarup, Nete Munk Nielsen og Birgitte Pontoppidan for deres
værdifulde indsats i Fæstningskanalens Venner.

Bestyrelse:
Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby. Tlf. 45 88 94 55.
Dan Cato Frederiksen - Jørgen Holsøe (suppleant) – Poul Edstrand - Søren P. Petersen – Thomas Løve
www.faestningskanalen.dk

