Fæstningskanalens Venner

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 9. april 2003 i Fuglevad Vandmølle
Der var mødt ca. 15 medlemmer op. Formanden bød velkommen og meddelte, at vort
bestyrelsesmedlem Flemming Larsen afgik ved døden den 2. februar. Det var desværre kun kort tid,
at bestyrelsen havde mulighed for at trække på hans store viden om fæstninger og specielt om
Københavns Befæstning.
Inden generalforsamlingen holdt major Jesper Gram-Andersen fra Livgarden et spændende foredrag
om ”De strategiske overvejelser før og under 1. Verdenskrig og Danmarks situation under krigen”.
Ad 1: Valg af dirigent og referent
Ole Kranker blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet,
og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.
Hans Nielsen blev valgt som referent.
Ad 2: Formandens beretning
Poul Edstrand redegjorde for foreningens arrangementer i det forløbne år:
• Søndag den 21. april 2002 var der udflugt til Vestvolden startende med et diasshow og derefter
rundvisning.
• Tirsdag den 28. maj 2002 var der en cykeltur i Dyrehaven til ”hullet i nordfronten”, som det
også kaldes med start fra Fortunfortet og tværs over Dyrehaven til ”bakken” over Taarbækfortet.
Turen blev på fortrinlig vis ledet af Flemming Larsen.
• Søndag den 29. september 2002 var Københavns Befæstningsdag arrangeret af en lang række
”vennerforeninger” med aktiviteter fra Køge Bugt og op til Øresunds Kyst. Fæstningskanalens
Venner arrangerede en cykeltur fra Lyngby Sø langs Fæstningskanalen og videre gennem
oversvømmelsesområdet og ud til Hvidøre Batteri. I cykelturen deltog ca. 70 personer.
Andre aktiviteter i vort område var besøgsmuligheder på Fortunfortet og på Lyngbyfortet, der
begge kunne melde om stort besøgstal.
Koordineringen blev udført af Jens Bekmose fra Skov- og Naturstyrelsen, der på en måde har
overtaget og videreført det koordineringsarbejde, som Fæstningskanalens Venner var begyndt
på.
På grund af succesen er det besluttet at gentage ”Københavns Befæstningsdag” den 28.
september i år. Fæstningskanalens Venner gentager cykelturen ”Vandet der aldrig kom”.
• Lørdag den 9. november 2002 var der en tur til Gladsaxefort. Fortet er pænt istandsat og
rummer 2 hjemmeværnskompagnier.
Sidste år blev det nævnt, at Københavns Amt havde iværksat en informationskampagne, og nu
foreligger der en folder for hele befæstningen, som medlemmerne vil modtage. Den vil senere blive
suppleret med en række lokale vandre- og cykeltur foldere.
Sidste år blev ligeledes nævnt, at Fæstningskanalens Venner havde planer om at udarbejde en lokal
folder omfattende Fæstningskanalen gennem Lyngby. Tømmerhandler Johannes Fogs Fond har
netop bevilget 12.000 kr. til denne folder – tak for det, det er vi meget glade for.
Vandrefolderen vil blive færdig samtidig med, at Lyngby-Taarbæk Kommune i løbet af sommeren
afslutter istandsættelsen af den ”tørre” del af Fæstningskanalen mellem Toftebæksvej og
Kirkepladsen. Området henligger i dag som lidt af et vildnis, og der har været forslag i Det Grønne
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Område om at fylde Fæstningskanalen op og anlægge en vej gennem området. Jeg svarede på det.
Det var et dårligt forslag og juridisk ikke muligt.
Fredningen af den grønne landskabskile mellem Ermelunden og Lyngby Sø blev endelig afsluttet
med en kendelse af 18. september 2002, hvori også området mellem Lyngby Storcenter og Kanalvej
blev fredet.
Fæstningskanalens Venner har med glæde erfaret, at Lyngby-Taarbæk Kommune vil renovere
broen over Fæstningskanalen ved Sorgenfrivej/Bådfartens Hus. Denne bro er interessant, da den er
den eneste ”overlevende” af de oprindelige broer over kanalen.
Lyngby-Taarbæk Kommune er desuden i gang med at anlægge en sti på Fæstningskanalens sydside
fra ovennævnte bro og op til Lyngby Hovedgade.
Fæstningskanalens Venner er i gang med at få sin egen hjemmeside. Adressen vil blive
www.faestningskanalen.dk
Ad. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Inge Schjødt oplyste, at indtægterne for år 2002 udgjorde 5.300 kr. Udgifterne udgjorde
3.856,80 kr. Der var således et overskud på 1.443,20 kr. Regnskabet var revideret den 26/2-03 og
blev herefter godkendt.
Ad 4: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for personligt medlemsskab blev fastsat uændret 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
Peer Skaarup, Flemming Thrane og Poul Edstrand var på valg. Alle 3 var villige til genvalg.
Bestyrelsesmedlem Flemming Larsen var afgået ved døden, og Milton Munk Nielsen blev foreslået
som nyt medlem af bestyrelsen. Alle 4 blev valgt.
Ad 7: Valg af revisorer
Børge Gotlieb blev genvalgt som revisor.
Ole Kranker blev valgt som revisorsuppleant.
Ad 8: Evt.
Der blev spurgt om det kommende byggeri på Jernbanevej 6 ved siden af den tidligere Lyngby Bio
havde fået tilladelse efter Fæstningskanalens fortidsmindebeskyttelseslinje. Hans Nielsen oplyste, at
han ikke kendte til, at byggeriet havde fået en godkendelse efter fortidsmindebeskyttelseslinjen.
Formanden takkede herefter dirigenten for sin ledelse af mødet.

Bestyrelse:
Formand: Poul Edstrand, Agervang 64, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf. 4588 2985.
Peer Skaarup - Inge Schjødt - Niels Ulrik Kampmann Hansen
Hans Nielsen - Flemming Thrane – Milton Munk Nielsen

