Fæstningskanalens Venner
11. marts 2015

Referat fra ordinær generalforsamling den 11. marts 2015
Sted:
Dato, tid:
Referat:
Deltagere:

Lyngby Sognegård, Stades Krog 9, 2800 Kgs. Lyngby
17. marts 2014, 19:30-21:30
Søren P. Petersen
24 medlemmer.
Fra bestyrelsen mødte: Hans Nielsen, Poul Edstrand, Dan Cato-Frederiksen, Jørgen Holsøe og Søren
P. Petersen

Generalforsamlingen indledtes med, at Kristine Adler-Nissen, leder af eksperimentarium på Garderhøjfortet
fortalte om renoveringen af fortet og om opførelsen af udstillingerne på det.

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
Niels Ulrik Kampmann Hansen 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 om årets forløb.
2014 har været et aktivt år:







September: Nye bogstaver på Lyngbyfortet blev som planlagt færdige til Befæstningsdagen 28/9.
Omkostningerne ved at fremstille og opsætte de nye bogstaver blev finansieret af Tømmerhandler
Johannes Fogs Fond, Danske Bank i Lyngbys Fond og ved frivillige indbetalinger fra medlemmer: ”Frivillig
Selvbeskatning”.
November: Ny folder om Københavns Befæstning i Lyngby-Taarbæk. Omkostningerne til design og tryk af
folderen blev til dels finansieret af Nordeafonden, og ved at 43 af medlemmerne forudbetalte
kontingentet for 2015.
Folderen er blevet uddelt til mange husstande og institutioner, hvilket har medført en tilgang af 80 nye
medlemmer, således at vi nu har ca. 140 medlemmer.
Foreningen har påvirket forløbet af en ny sti mellem Garderhøjfortet og Ermelundsstien.
Med foreningens påvirkning er bevoksningen i gennemskæringen af Ermelunden blevet beskåret og
holdes nede ved, at en stor del af området er udlagt til hestefolde.

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
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Foreningen deltager i en følgegruppe til LAR-projektet i Lyngbys midte. Projektet medfører, at
Fæstningskanalen genåbning fra Lyngby Hovedgade og frem til Helsingørmotorvej.
Den 28/9-2014, Befæstningsdagen, havde Lyngbyfortet åbent hus med flere aktiviteter, og vi havde den
årlige cykeltur langs Fæstningskanalen. Fortunfortets Venner havde åbent hus i Fortunfortet.
I løbet af året har Lyngbyfortet været brugt til flere andre arrangementer.
Vi har haft tre vandreture med fortællinger i 2014:
o 5/5: Vandretur langs Fæstningskanalen ved Dæmning I, II, III og IV.
o 8/5: Vandretur langs Fæstningskanalen i Lyngby.
o 20/8: Vandretur langs Dyrehavestillingen ved omkring Taarbækfortet og den Slesvigske Sten.

Kommende aktiviteter og arrangementer:
 Revitaliseringsprojekterne af Københavns Befæstning er ved at være afsluttet. Det er derfor vigtigt, at
foreningen i samarbejde med de andre interessenter gør en aktiv indsats for en fortsættelse i et nyt
projekt.
 8/4 Rundvisning på Garderhøjfortet.
 7/5 Vandretur langs den nye sti ved Garderhøjfortet.
 3/6 Rundvisning på Lyngbyfortet.
 Halloween på Lyngbyfortet er under planlægning.
Poul Edstrand
Poul orienterede om Lyngby-Taarbæks byggeprojekt omkring Kanalvej, herunder genetablering af en del af
Fæstningskanalen. Den genetablerede Fæstningskanal frem til Helsingørmotorvejen får funktion som
regnvandsbassin (LAR-projektet). Lyngby-Taarbæk Forsyning, der forestår projektet, har nedsat en følgegruppe af
berørte ”naboer”, heriblandt Fæstningskanalens Venner. Poul repræsenterer foreningen i følgegruppen.
Anlægsarbejdet forventes at blive udført 2017-2019.

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Hans Nielsen uddelte og gennemgik det reviderede regnskab for 2014.
I 2014 betalte 43 kontingentet for 2015. Den derved fremskaffede ekstra likviditet i 2014 har været med til dække
udgiften til den nye folder og bogstaverne på Lyngbyfortet.
Resultatet 2014 udviser et relativt stort underskud på 9.458 kr., således at foreningens formue pr. 1. januar 2015
er på 3.255 kr., hvilket er rigeligt til at sikre foreningens daglige drift.
Regnskabet blev vedtaget.

Ad 4. Fastlæggelse af kontingentet
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet i 2015 fastholdes på 50 kr. pr. år.
Kontingentet på 50 kr. pr. år blev vedtaget.

Ad 5. Indkomne forslag
Ingen.

Ad 6. Valg af bestyrelse
Tre medlemmer af bestyrelsen var på valg og ønskede genvalg:
 Dan Cato-Frederiksen blev genvalgt
 Thomas Løve blev genvalgt
 Søren P. Petersen blev genvalgt
Som suppleant genopstillede:
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Jørgen Holsøe, som blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter fortsat 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





Thorkild Baltzer, Handelsstandsforeningen i Kgs. Lyngby, opfordrede til, at byggerier i Lyngbys midte ikke
forsinkes af, at medlemmer af foreningen modarbejder opsætningen af en midlertidig skurby ved
Kanalvej.
Svar: Hans Nielsen har som medlem af Naturfredningsforeningen været involveret i sagen.
Fæstningskanalens Venner har ikke involveret sig. Hans Nielsen støtter, at byggeriet færdiggøres hurtigst
muligt.
Thorkild Baltzer foreslog, at hjemmesiden gøres mere overskuelig og interessant.
Niels Wellendorf opfordrede de deltagende på generalforsamlingen til at se på hhv.
 Dines Bogøes hjemmeside, http://www.sydamager.dk/.
 Facebook: Fæstningens Venner, https://www.facebook.com/groups/faestningens.venner/?fref=ts.

Referat
Søren P. Petersen
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