Fæstningskanalens Venner

Referat fra generalforsamlingen torsdag den 13. april 2000 i Fuglevad
Vandmølle.
Ad 1: Valg af dirigent og referent
Flemming Larsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
Hans Nielsen blev valgt som referent.
Ad 2: Formandens beretning
Formanden kom bl.a. ind på det velbesøgte stiftende møde den 15. november, hvor Peter
Thorning Christensen orienterede om Fæstningskanalens historie.
På det stiftende møde blev der vedtaget vedtægter for foreningen og valgt en bestyrelse på 7
personer bestående af Poul Edstrand (formand), Hans Nielsen (næstformand), Inge Schjødt
(kasserer), Flemming Thrane, Peer Skaarup, Niels Ulrik Kampman Hansen og Erik Jensen.
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden det stiftende møde, og der har været en positiv
ånd på møderne. Der har været afholdt møder med Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby
Storcenter.
Den fredningssag, der er blevet rejst for Fæstningskanalen, vil blive afgjort af
Naturklagenævnet til efteråret.
Vi vil udarbejde en folder om Fæstningskanalen, arbejde for opsætning af informationstavler
og skiltning af Fæstningskanalen og forsøge at finde penge til genskabelse af
Fæstningskanalen. Vi vil søge samarbejde med vore søsterorganisationer Garderhøjfortets
Venner, Fortunfortets Venner og Vestvoldens Venner.
Bemærkninger til beretningen: Der blev spurgt, om der var noget i gang i Gladsaxe Kommune
i relation til deres del af Københavns Befæstning. Ingen var bekendt hermed.
Ad 3: Fremlæggelse af revideret regnskab
I Inge Schjødts fravær oplyste formanden, at der ikke forelå noget regnskab på grund af
foreningens nylige stiftelse.
45 havde betalt medlemskontingent.
Kassebeholdningen var på 1.659 kr.
Ad 4: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for personligt medlemskab blev fastsat til 50 kr/år og for foreninger/institutioner
250 kr/år.
Ad 5: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 6: Valg af bestyrelse
Alle 7 var villige til genvalg. Ifølge vedtægterne skal der vælges 3 i lige år og 4 i ulige år. I år
er Inge Schjødt, Hans Nielsen og Niels Ulrik Kampman Hansen på valg. De blev valgt.
Ad 7: Valg af revisorer
Børge Gottlieb blev valgt som revisor.
Niels Friderichsen blev valgt som revisorsuppleant.
Ad 8: Evt.
Det blev foreslået, at vi forsøger at få støtte fra Tuborgs Grønne Fond.
Formanden håbede, at så mange som muligt ville deltage i kanalvandringen med Jeppe
Tønsberg den 25. maj.

