Fæstningskanalens Venner

Referat fra ordinær generalforsamling den 5. marts 2018
Sted:
Dato, tid:
Referat:
Deltagere:

Lyngby Sognegård, Stades Krog 9, 2800 Kgs. Lyngby
5. marts 2018, 19:30-21:30
Søren P. Petersen
14 medlemmer
Fra bestyrelsen mødte: Hans Nielsen, Dan Cato-Frederiksen, Thomas Løve, Steen Risløv og
Søren P. Petersen.

Generalforsamlingen indledtes med, at Søren P. Petersen fortalte om Københavns Befæstnings
Nordfront, herunder de i 2016 udførte arkæologiske udgravninger af skyttegrave i Bavnehøjstillingen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent og referent
Niels Ulrik Kampmann Hansen blev valgt til dirigent, og Søren P. Petersen blev valgt til referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt med brev til medlemmerne fra 25.
januar 2018 og dermed beslutningsdygtig.
Ad 2. Formandens beretning
Ved Hans Nielsen
Se Bilag 1
Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Hans Nielsen meddelte, at regnskabet er revideret, og at der er et overskud på ca. 4.874 kr.
Generalforsamlingen anerkendte at regnskabet for 2017 vedlægges referatet.
Se Bilag 2
Ad 4. Fastlæggelse af kontingentet
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet i 2017 fastholdes på 50 kr. pr. år.
Kontingentet på 50 kr. pr. år blev vedtaget.

Bestyrelse:
Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby. Tlf. 45 88 94 55.
Dan Cato-Frederiksen - Jørgen Holsøe - Steen Risløv - Søren P. Petersen - Thomas Løve
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Ad 5. Indkomne forslag
Ingen.
Ad 6. Valg af bestyrelse
Tre medlemmer af bestyrelsen var på valg:
• Hans Nielsen blev genvalgt
• Steen Risløv blev genvalgt
• Jørgen Holsøe blev genvalgt.
Ingen stillede op som suppleant.
Bestyrelsen består herefter af:
• Dan Cato-Frederiksen (2017-2019)
• Hans Nielsen
(2018-2020)
• Steen Risløv
(2018-2020)
• Søren P. Petersen
(2017-2019)
• Thomas Løve
(2017-2019)
• Jørgen Holsøe
(2018-2020)
Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
• Inge Schjødt blev genvalgt som revisor.
• Jørgen O. Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad 8. Eventuelt
Spørgsmål fra medlemmerne:
Arne J. Fogt (Gladsaxe Lokalhistoriske Forening): Nævnte, at Bagsværdfortet er ved at blive renoveret
for 8 mio. kr. Arne har nøglen til Bagsværdfortet og tilbød, at FKV besøger Bagsværdfortet.
Steen Olsen: Hvorfor søger FKV ikke fondsmidler til renovering af Lyngbyfortet?
Hans Nielsen: Det giver ikke mening at søge fondsmidler, når ejeren af fortet, LTK, ikke medfinansierer.
Niels Ulrik Kampmann: Lene Steffensen fra Christiansholmsfortet har åbnet for en mulighed for at se
fortet indvendigt. Niels Ulrik aftaler nærmere med Hans om at invitere FKV med.
Referat
Søren P. Petersen
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Bilag 1

Fæstningskanalens Venner
Formandens beretning på generalforsamlingen i 2018
Lyngbyfortet forfalder fortsat i strid med Museumsloven
Der er heller ikke i det forløbne år sket nogen vedligeholdelse af Lyngbyfortet, så der siver stadig store
mængder regnvand ned i fortet, selv om det nu er 5 år siden, at Kulturstyrelsen gjorde kommunen
opmærksom på, at kommunen skal pleje Lyngbyfortet, fordi det er fredet fortidsminde i henhold til
Museumsloven. Plejepligten medfører, at tagrender og afdækninger skal holdes rensede og tætte, idet
indtrængende vand virker nedbrydende på bygværkerne. Afdækninger over kanontårne og andre åbninger
skal holdes sikre og tætte, så bygværkerne sikres mod indtrængende regnvand.
Lokalplanforslag for genskabelse af Fæstningskanalen blev vedtaget den 21. december
Fæstningskanalens Venner glæder sig over, at det vil medføre, at anlægget af Fæstningskanalen igen vil
kunne opleves fra Lyngby Hovedgade til Helsingørmotorvejen, men vi ønsker et bedre projekt end det er
vedtaget.
Vi har i vores høringssvar til lokalplanforslaget kraftigt anbefalet, at kanalens vandflade i spejlbassinet i
Kanalparken får en bredde, der ikke afviger væsentligt fra bredden på 11 meter i resten af den genåbnede
fæstningskanal, da en bredde på kun 6 meter i Kanalparken vil skabe en meget synlig forskel og dermed
skabe usikkerhed om, hvorvidt spejlbassinet udgør en del af Fæstningskanalen. Det fremgår ikke af
lokalplanforslaget, hvad der er baggrunden for denne voldsomme forskel i bredden i Kanalparken og
resten af den genåbnede fæstningskanal, og vi har ikke kunnet få noget svar. Vi kan godt affinde os med,
at spejlbassinet er en smule smallere end resten af Fæstningskanalen, så længe det ikke vil falde så
kraftigt i øjnene, at det vil skabe tvivl om, hvorvidt de 2 anlæg har noget med hinanden at gøre og dermed
forringe oplevelsen af fæstningskanalen væsentligt.
Vi foreslog derfor, at lokalplanens § 6.4 ændres fra ”I delområde 4 kan der etableres en vandfyldt kanal
på 6 m bredde og ca. 0,5 m dybde i forhold til det omgivende terræn.” til ”I delområde 4 kan der etableres
en vandfyldt kanal på op til 11 m bredde og ca. 0,5 m dybde i forhold til det omgivende terræn.”
Kommunalbestyrelsen besluttede desværre at fastholde bredden på 6 m uden at give nogen forklaring.
Vi anbefalede også kraftigt, at Fæstningskanalen genskabes vandfyldt helt hen til Lyngby Hovedgade på
begge sider af hovedgaden, så den bliver et meget markant anlæg ved ankomsten til Kongens Lyngby fra
nord, og det giver lokalplanen også mulighed for, hvis der kan skaffes penge til det. Foreningen meddelte
derfor også, at vi gerne vil medvirke til at skaffe de midler, der skal til for at virkeliggøre dette.
Det seneste års arrangementer
• Vi havde en tur til Ordrup Krat batterierne m.m. lørdag den 25. marts
• Vi havde en tur til Ejbybunkeren lørdag den 27. maj med rundvisning både Vestvolden og i
Ejbybunkeren. Der var ca. 15 deltagere.
• Vi havde åbent hus på Lyngbyfortet på befæstningsdagen den 24. september med
plancheudstilling om Københavns Befæstning og omvisning.
o FDF-spejderne arrangerede klatring og rappelling på fortets facade.
o Hjemmeværnet præsenterede en våbenudstilling, og der var affyring af salutkanon.
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o Steen lavede og uddelte en ny foto-quiz, der var populær.
Søren P. Petersen var guide på en cykeltur langs Københavns Befæstnings oversvømmelsesanlæg fra
Lyngby Sø til Øresund.
Københavns Befæstningsforening og fortejerne
De private ejere af Flakfortet, Middelgrundsfortet, Dragørfortet og Garderhøjfortet har i en årrække
samarbejdet for at få bedre muligheder for at kunne drive forterne, så de kan bevares og opfylde de basale
behov for at de kan få de fornødne indtægter til driften af forterne.
Jeg har som medlem af bestyrelsen for Københavns Befæstningsforening deltaget i en række af disse
møder, og der er nu et arbejde i gang med at få ændret Museumsloven, som forterne henhører under, så
det bliver lettere at få dispensation til at foretage ændringer, der kan sikre forternes bevarelse og dermed
også borgernes muligheder for at opleve dem.
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Bilag 2

Fæstningskanalens Venner

Regnskab 1/1 – 31/12 2017
Indtægter
Kontingenter (139 medlemmer)
Gaver
I alt

6.900 kr.
890 kr.
7.790 kr.

Udgifter
Generalforsamling
Porto
Rundvisning i Ejbybunkeren
Frivilligcenteret kontingent
Bankgebyrer
I alt

991 kr.
480 kr.
850 kr.
250 kr.
345 kr.
2.916 kr.

Årets resultat

+ 4.874 kr.

Status
Bankbeholdning 1/1-2017
Årets resultat
Bankbeholdning 31/12-2017

14.521,53 kr.
+4.874,00 kr.
19.395,53 kr.

Kasserer

Revisor

Hans Nielsen

Inge Schjødt

Bestyrelse:
Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby. Tlf. 45 88 94 55.
Søren P. Petersen - Dan Cato-Frederiksen - Thomas Løve - Steen Risløv - Jørgen Holsøe
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