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REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN

D.

21 MARTS 2007.

Foredrag ved Thomas Martinsen, direktør Bygningskultur Danmark.
Revitalisering af Københavns Befæstning.
Thomas Martinsen indledte med at orientere om videnscenteret/rådgivningscenteret
Bygningskultur Danmark. I projektet vedr. revitalisering af Københavns Nyere Befæstning er det
Bygningskultur Danmarks mission at hjælpe de tre involverede partner bag Revitaliseringsprojektet
(Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen) med en objektiv rådgivning,
prioritering og udvikling af projekter vedr. Københavns Nyere Befæstning.
Thomas Martinsen gennemgik dernæst de ca. 80 projekter der på nuværende tidspunkt er
foreslået af bl.a. lokale interesseorganisationer og kommuner. I perioden frem til d.1. juli 2007 vil
der blive udvalgt og konkretiseret 10-15 store centrale fyrtårnsprojekter. De fleste af projekterne
vil først kunne påbegyndes i starten af næste år.
Der henvises til www.befaestningen.dk
Per 1. juli 2007 trækker Bygningskultur Danmark sig ud af projektet og Karsten Gasseholm
(Jægersborg Statsskovdistrikt) vil dernæst være projektleder for alle de endeligt prioriterede
projekter.

Generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent og referent.
Ole Kranker og Nete Munk Nielsen blev valgt som hhv. dirigent og referent. Dirigenten
gjorde rede for at dagsordenen og indkaldelsen af generalforsamlingen var sket i henhold
til vedtægterne.
2. Formandens beretning
Vedlagt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Godkendtes
4. Fastsættelse af kontingent.
Foreningen har på nuværende tidspunkt ca. 70 medlemmer.
Kontingentet blev fastsat uændret til 50 kr. for private medlemmer og 150 kr. for
virksomheder/foreninger (der er på nuværende tidspunkt ingen foreninger/virksomheder
som er medlem)
Det blev foreslået og drøftet, om der skulle oprettes et husstandsmedlemskab på 75 kr.
5. Forslag til vedtægtsændringer.
Det blev besluttet ikke at læse vedtægtsændringerne op, da der ikke blev udtrykt ønske
derom blandt de fremmødte, der ligeledes ikke ønskede skriftlig afstemning.
Der blev dernæst stemt om vedtægtsændringer ved håndsoprækning. Ændringerne i §2,
§10, §11 og §12 blev vedtaget med over ¾ af de stemmerne. § 11 blev dog vedtaget med
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følgende supplerende sætning: Ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme
udslagsgivende ved stemmelighed.
Til generalforsamlingen var der mødt 29 op ud af de 70 betalende medlemmerne af
Fæstningskanalens Venner, d.v.s. at mindre end 50% af medlemmerne var til stede, hvorfor
vedtægtsændringerne trods vedtaget med et flertal på ¾ af de fremmødte ikke ifølge
vedtægterne kunne godkendes endeligt. Der skal derfor ifølge paragraf §10 i de tidligere
vedtægter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden for 4 uger og ved denne
generalforsamling kan forslagene vedtages ved simpelt flertal.
6. Indkomne forslag
Ingen
7. Valg af bestyrelsen.
På valg var Per Skaarup, Poul Edstrand, Erlend Hjorth og Niels Ulrik Kampmann Hansen.
Niels Ulrik Kampmann Hansen ønskede ikke genvalg. De øvrige blev genvalgt.
Søren P. Petersen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Børge Gottlieb blev genvalgt som revisor og Birgitte Pontoppidan blev valgt som revisor
suppleant i stedet for Ole Kranker, der ikke ønskede genvalg.
9. Evt.
Der blev stillet forslag om, at Foreningen skulle ændre navn nu da formålsparagraffen §2 er
udvidet. Bestyrelsen blev opfordret til at finde på nye navne. Der blev foreslået flere navne
bl.a.
Nordfrontens Venner
Fæstningskanalens Venner tilføjet en undertitel
Fæstningskanalens Venner og Fortanlæggenes Venner
Bendix Hansen roste plancheudstillingen på Lyngbyfortet og spurgte desuden Hans Nielsen
om han vidste om kommunen ville donere noget til Lyngbyfortet. Hans Nielsen svarede at
det vidste han ikke, men at kommunen i brevet til Bygningskultur Danmark havde fremsat
ønske om renovering af Lyngbyfortet bl.a. renovering af taget.
Inge Schjødt påpegede i forbindelse med Revitaliseringsprojekterne, at lokalforeninger via
fondsansøgninger kunne hjælpe kommunen med at skaffe penge til medfinansieringen af
projekterne. En medfinansiering som fra Bygningskultur Danmark anser for meget vigtig i
udvælgelsesprocessen og prioriteringen af projekter
Der blev spurgt om hvad Gentofte kommune havde af forslag i forbindelse Revitaliseringsprojekterne. Niels Ulrik Kampmann svarede at kommunen ville satse på Charlottenlundfortet+Garderhøjfortet.
Det blev desuden påpeget, at det var uhensigtsmæssigt, at der nu skulle indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling. Hans Nielsen svarede, at ændringerne i vedtægterne tog
højde for en tilsvarende situation fremover.
Der blev desuden forslået, at Foreningen skulle besøge Gladsaxefortet og Artillerimagasinet
i Rødovre.
Generalforsamlingen sluttede dernæst kl. ca. 21.45
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