
Københavns befæstningsforening 

 

Referat fra foreningens generalforsamling, 5. marts 2020. 

 

Til stede: 

Vestvoldens Venner: Tom Wismann 

Mosede Forts venner: Steen Rasmussen 

Garderhøjfortets venner: Hans Aage Hjerrild 

Fortunfortets venner: Nete og Ole Munk Nielsen 

Fæstningskanalens venner: Hans Nielsen 

Garderhøjfortet: Kristine Adler-Nissen 

Tidl. Middelgrundsfortet: Christian Melchiorsen 

Flakfortet: Bengt Svensson 

Gladsaxe forts venner: Inge Hansen 

Dansk Fæstningsinformation: Peter Thorning Christensen 

Gladsaxe Lokalhistoriske forening: Arne Fogt og Jens Mortensen 

Mosede fort (Greve kommune): Peter Wolfenberg Olsen 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Steen Rasmussen blev valgt som dirigent og Christian Melchiorsen blev valgt som referent. 

Steen tog herefter ordet som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet 

iht. foreningens vedtægter. 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2019  

Kristine Adler-Nissen fremlagde som foreningens formand, bestyrelsens beretning:   

Ved sidste generalforsamling vedtog vi en række vedtægtsændringer som blandt andet gav 

mulighed for at alle der interesserer sig for Københavns befæstning kan blive medlemmer af 

foreningen. Det har gjort at der er kommet en del nye medlemmer. Der er i alt kommet 10 nye 

medlemmer i foreningen siden sidste generalforsamling – det er både kommuner, fort-ejere og 

foreninger der er kommet til som nye medlemmer.  

Bestyrelsen består af mange nye medlemmer idet Søren Østergaard og Peder Ellegaard gik af 

efter mange år hvor de har lagt en kæmpe indsats i Københavns Befæstningsforening. Vi har 

derfor brugt noget tid på dels at ordne den administrative overdragelse af bankkonto, cvr-

nummer, hjemmeside osv. Og på at finde ud af arbejdsformen og hvad vi skulle arbejde med.  



Vi har i løbet af året oprettet et Driftforum – som er et samarbejdsforum hvor vi kan udveksle 

erfaring om driften af forter, batterier, volde mm. Og om renoveringen af fæstningen herunder 

samarbejdet med Slots og Kulturstyrelsen. Det giver rigtig god mening at vi hjælper hinanden 

på tværs af Befæstningen, da vi ofte står over for de samme udfordringer. Driftforum mødes ca. 

3 gange om året og har nedsat en arbejdsgruppe der skal arbejde specifikt med samarbejdet 

med Slots og Kulturstyrelsen og muligheden for at aftale nogle generelle retningslinjer eller 

plejeplan for de fredede fortidsminder.  

En af de store opgaver har været at få koordineret årets befæstningsdag og få lavet folderen 

med alle arrangementerne. Jeg vidste godt at Søren brugte meget tid på det, men havde alligevel 

ikke helt forestillet mig hvor meget arbejde der rent faktisk ligger i opgaven. Vi fik i år lavet et 

nyt lay-out på folderen og blandt andet indført et kort med oversigt over arrangementerne. Vi 

har et punkt senere på generalforsamlingens dagsorden hvor vi evaluerer i fællesskab, så under 

det punkt vil jeg sige lidt mere om den generelle evaluering af folderen og befæstningsdagen.  

Der har før været tradition for at holde et årligt medlemsarrangement, men det er ikke lykkedes 

os at få planlagt det i år. Til gengæld håber vi at kunne invitere på en tur til Saltholm engang i 

starten af sommeren. Her håber vi at rigtig mange har mulighed for at deltage! 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Hans Nielsen fremlagde som foreningens kasserer det udleverede regnskab og satte fokus på de 

reducerede indtægter fra fonde og særligt kommunerne.  

Nøgletal 2019 
Samlede indtægter  
Samlede udgifter  
Samlet underskud  
Saldo pr. 1/1-2019  
Saldo pr. 31/12-2019  

 
5.000,00 kr. 

21.587,15 kr. 
16.587,15 kr. 
59.682,45 kr. 
43.095,30 kr. 

 

Inge fra Gladsaxe Fort som spørger til om der er kommet penge fra Gladsaxe Kommune. 

Kristine oplyser, at der har været dialog og at de oplyste at de var positive uagtet at vi ikke har 

modtaget penge fra dem endnu.  

Arne fra Gladsaxe Lokalhistoriske Forening spørger til hvor egenkapitalen stammer fra. Hans 

oplyser at den stammer fra den gamle forening. 

 

4. Fremlæggelse af foreningens arbejdsplan 

Kristine startede som formand med et oprids af foreningens formål, samt konstaterede at vi 

overordnet i 2019 har formået at opfylde alle punkter, som er: 

- 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. 

Hun fremlagde herefter bestyrelsens arbejdsplan for 2020: 

 

 



Planlægge befæstningsdagen 27. september 

 Indsamling af data fra alle fort, layout, tryk og distribution af folder 

 Varetage markedsføring via Facebook og lokal presse 

Facilitere Driftforum 

 Arrangere ca. 3 årlige møder til erfaringsudveksling 

Planlægge medlemsarrangement 

 Tur til Saltholm i start/midt juni 

Emner som bestyrelsen vil arbejde med i 2020: 

 Muligheden for at overtage hjemmesiden www.befæstningen.dk så vi kan komme til at 
rette i den og bruge den fremadrettet til formidling af befæstningen.  

 Mulighed for fælles information til turister 

 Samarbejdet med Slots og Kulturstyrelsen 

 

Jens, Gladsaxe Lokalhistoriske forening, spørger til driftsforummet og er nysgerrig på om der 

kunne ligge viden eller materiale til formidling. Kristine svarer kort at der desværre ikke ligger 

samlede lister men at der kan spørges ind til mødet.  

 

5. Evaluering af befæstningsdagens dag 2019 

BEFÆSTNINGSDAGEN 

 

Med tal fra forter der ikke har meldt ind vurderes der at havde været +5.000 gæster på tværs af 

alle forterne. 



Der var en drøftelse af om hvorvidt det bør være lørdag vs. søndag eller begge dage. For Flakfort 

og Kongelundsfortet fungerer det bedst om lørdagen. Umiddelbart syntes det at kunne være 

lørdag for de hvor søndagen ikke passer. Er det forskellige dage skal der være en tydelig note om 

det i folderen.  

 

FOLDER 

Der er lavet ny folder med kort og info om alle forter. Hvordan fungerede det? 

Nogen kommenterer at den ikke er omkostningerne værd. Nogen er kommet med forslag til re-

design og vægtoptimering. Større kort – og fx flere stedområder/navne på kortet. 

For nogen kommer folderen alt for sent ud. For Inge er deadline 23. august.  

Der var en snak om hvor sent vi kan få info ind ift. layout og tryk for tidligere udsendelse.  

Kristine nævner at bestyrelsen har talt om at køre med mere ”standard” program, så der kun 

skal meldes ind hvis der er ændringer, så vi kan komme ud tidligere.  

Steen følger op med note om hvorvidt setup kan ske tidligere.  

Hans: folderen er vigtig og bør prioriteres. Den har yderligere formål end blot at skaffe deltagere 

på dagen – også godt generelt oplysende formål  

Gladsaxefortets venner har ikke det store behov for folderen.  

Nete, Fortunfortets venner; man kunne bruge resurser på at høre gæster om hvor de har info fra, 

folder, avis, FB eller andet.  

Ole, Fortunfortets venner; info om de andre arrangementer er vigtig. Mange kender egne ”fort” 

så er god for at dele viden og budskab.  

Hans pointerer at folderen er vigtig for deres 120 medlemmer, for at sikre fastholdelse ved at 

sikre bedre info om det der sker generelt.  

Peter oplyser, at de har den liggende hele året.  

I forlængelse af drøftelse omkring vægtoptimering ift. porto spørger Christian til hvor mange der 

sender ud – ud af 7.000 sendes 80 stk. med Post Danmark.  

Ole og Nete Fortunfortets Venner tilbyder deres hjælp ift. fundrasing til ny folder.  

En samlet løsningsmodel på folderen kunne være udarbejdelse af en mere generel folder om 

hele befæstningen som den der findes fra Amternes tid og så arbejde med et indstik i A4 duplex 

med konkret program/tid for de enkelte fort.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende er ikke på valg: Kristine Adler-Nissen, Steen Rasmussen og Christian Melchiorsen 

Følgende er på valg: Hans Nielsen og Flemming Torp som begge genopstiller og Jakob Laustsen.  

Bengt Svensson stiller op og bliver valgt sammen med Hans og Flemming. Tillykke med valget 

alle tre! 

Helge Pedersen er valgt som suppleant og genopstiller. Der er ingen andre der stiller op som 

suppleanter hvorfor Helge Pedersen er den eneste suppleant.  



 

7. Valg af revisorer 

Peter Thorning Christensen og Peter Breddam genopstiller og blev valgt som revisor for et år.  

Suppleant: Jens Mortensen stiller op og blev valgt.  

 

8. Indkomne forslag 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag hvorfor punktet udgik.  

 

9. Eventuelt 

Der blev ikke annonceret nogen emner hvorfor punktet udgik.  


