Fæstningskanalens Venner

Referat fra ordinær generalforsamling den 4. marts 2019
Sted:
Dato, tid:
Referat:
Deltagere:

Lyngby Sognegård, Stades Krog 9, 2800 Kgs. Lyngby
4. marts 2019, 19:45-21:30
Søren P. Petersen
18 medlemmer
Fra bestyrelsen mødte: Hans Nielsen, Dan Cato-Frederiksen, Thomas Løve, Steen Risløv,
Jørgen Holsøe og Søren P. Petersen.

Generalforsamlingen indledtes med, at bestyrelsesformand Hans Nielsen viste billeder og fortalte om
foreningens stiftelse i 1999, dens arbejde gennem de seneste 20 år og hvilke udfordringer foreningen
står over for.
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
Søren P. Petersen blev valgt til dirigent og referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt med brev til medlemmerne fra 21.
januar 2019 og dermed beslutningsdygtig.
Ad 2. Formandens beretning
Ved Hans Nielsen
Se Bilag 1
Kommentar fra Thorkild Baltzer, formand for Handelsforeningen for Kongens Lyngby, vedrørende uroen
mht. antal P-pladser under de forskellige byggerier i Kgs. Lyngby.
Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Hans Nielsen meddelte, at regnskabet er revideret, og at der er et overskud på ca. 24.679 kr.
Regnskabet blev vedtaget.
Se Bilag 2

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 4. Fastlæggelse af kontingentet
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet i 2018 fastholdes på 50 kr. pr. år for personer og 250 for
organisationer og virksomheder.
Kontingentsatserne blev vedtaget.
Ad 5. Indkomne forslag
Ingen.
Ad 6. Valg af bestyrelse
Tre medlemmer af bestyrelsen var på valg:
• Thomas Løve blev genvalgt
• Dan Cato-Frederiksen blev genvalgt
• Søren P. Petersen blev genvalgt
Ingen stillede op som suppleant.
Bestyrelsen består herefter af 6 medlemmer. Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen bestå af 5-9
medlemmer.
• Dan Cato-Frederiksen (2019-2021)
• Hans Nielsen
(2018-2020)
• Jørgen Holsøe
(2018-2020)
• Steen Risløv
(2018-2020)
• Søren P. Petersen
(2019-2021)
• Thomas Løve
(2019-2021)
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:
Med et kontingent på kun 50 kr. ville det være en god ide at udsende meddelelser til
medlemmerne som e-mail.
Hans Nielsen: Det gør vi også, i den udstrækning vi har e-mailadresserne. En stor del af
resten bringes ud, og ca. 20 af vores 120 medlemmer får det pr. postvæsenet.
Poul Edstrand: Københavns Befæstningsforening har åbnet for, at fortejerne kan blive medlem.
Er disse ikke kommunerne?
Hans Nielsen: Både-og, der er private, Garderhøjfortet og nogle kommuner.

Referat
Søren P. Petersen
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Bilag 1

Fæstningskanalens Venner
Formandens beretning på generalforsamlingen i 2019
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.
Projektet for genskabelse af Fæstningskanalen er gået i stå
Det er endnu ikke besluttet at igangsætte projektet med genskabelse af Fæstningskanalen som
klimatilpasningsprojekt, da prisen er steget fra 475 mio. kr. i oktober 2017 til 955 mio., kr. i oktober
2018. Stigningen skyldes bl.a. krav om udbygning af regnvandsbassinet i Stades Krog, og at vandet fra
Fæstningskanalen skal ledes til Øresund i stedet for til Mølleåen.
Da projektets samlede udgifter nu oppe på 1 milliard kr., er det mere end kommunen mener at kunne gabe
over.
På den baggrund er det foreslået, at gennemføre projektet i flere etaper. Kolonihaverne flyttes i 2019/20.
Etableringen af Fæstningskanalen starter i Kanalparken i 2019, mellem Firskovvej og
Helsingørmotorvejen i 2021 og mellem Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej i 2022, men det er kun
forslag. Flytningen af kolonihaverne koster 10 mio. kr., og genskabelse af Fæstningskanalen fra Lyngby
Hovedgade til Helsingørmotorvejen koster 367 mio. kr.
Støtte fra Nordea-Fonden til genoptryk af vores folder ”Københavns Befæstning i LyngbyTaarbæk”.
Vi er ved at løbe tør for vores folder, og vi har modtaget 19.000 kr. fra Nordea-Fonden i støtte til
genoptryk af folderen i 20.000 eksemplarer i en opdateret og forbedret udgave. Folderen forventes at
blive genoptrykt i denne eller næste måned.
Store ændringer og nye vedtægter i Københavns Befæstningsforening
Danmarks Befæstningsforening blev stiftet i januar 2005 med det formål:
– at arbejde for formidling af viden om Københavns nyere befæstning som historisk mindesmærke
og naturområde
– at arrangere en årlig befæstningsdag og drive en internetside
– at koordinere og styrke samarbejdet mellem de deltagende foreninger m.m.
Medlemmerne var de foreninger og enkeltpersoner, der arbejdede for formidling af viden om Københavns
nyere befæstning som historisk mindesmærke og naturområde.
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Ejerne af forterne kunne ikke være medlemmer af foreningen, og der har derfor i nogle år været et
samarbejde mellem ejerne af Flakfortet, Middelgrundsfortet, Dragørfortet og Garderhøjfortet om 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 det blev på generalforsamlingen i Københavns Befæstningsforening den 31. januar i år
besluttet at ændre vedtægterne, så fortejerne fremover også kan være medlemmer af foreningen.
Det har betydet, at bestyrelsen mod hidtil 3 medlemmer nu kan have op til 7 medlemmer.
Bestyrelsen består nu af 6 medlemmer fra henholdsvis Garderhøjfortet, Garderhøjfortets Venner,
Flakfortet, Middelgrundsfortet, Tunestillingen og Fæstningskanalens Venner, hvor jeg er det eneste
medlem af den gamle bestyrelse, der fortsætter. Det er Kristine Adler-Nissen, der er blevet formand, og
jeg er blevet kasserer.
Vores første plan er at overtage Naturstyrelsens hjemmeside www.befaestningen.dk, da den ikke er blevet
opdateret i flere år og føre den videre, og lukke vores egen www.befaestningsdagen.dk.
Vi opretter også en åben arbejdsgruppe vedrørende vedligehold og drift af Københavns Befæstning, som
alle medlemmer kan deltage i. Arbejdsgruppen skal bl.a. arbejde med at få ændret museumsloven, så det
bliver nemmere at drifte forterne og holde dem åbent. Vores ønske er, at der bliver udarbejdet en
konsensus omkring drift og vedligehold af befæstningen.
Det seneste års arrangementer
Vi havde tur til Københavns Befæstning fra Lyngby Sø til Klampenborg Galopbane den 8. maj
På Kulturnatten i Gentofte den 28. september var medlemmerne inviteret til Christiansholm Fort også
kaldet ”Bananfortet” C på Hvidørevej 26-28.
Vi havde åbent hus på Lyngbyfortet på befæstningsdagen den 30. september med plancheudstilling om
Københavns Befæstning og omvisning.
KFUM-spejderne arrangerede bl.a. bål med popning af popcorn og rapelling på fortets facade.
Hjemmeværnet præsenterede en våbenudstilling, og der var affyring af salutkanon.
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.
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Bilag 2

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
www.faestningskanalen.dk
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