
Formandens Beretning til Grundejerforeningen Fortets ordinære Generalforsamling 
Tirsdag 24 Oktober 2006, kl.19.30, Lyngby Kulturhus, Klampenborgvej 215 B, 3. sal, lokale 4 

 
Endnu et år er gået…Undskyld min hukommelse er lidt tåget! [tager dette papir op!] 
Lad mig starte med formandens beretning. Det må jo så være min beretning! 
Jeg har fået lidt hjælp til at give den lidt retning! Lad mig se… 
 
I begyndelsen var der en stærk trafik ud af grundejerforeningen Fortets bestyrelse. 
Efter lidt uro i geledderne, stod de 3 musketerer – Søren, Niels, John og den musikalske sekretær Jimmy 
Hendrix klar til at konstituere bestyrelsen. Men hvem skulle have den knap så populære formandspost? 
Vi tog raflebægeret frem. Vi raflede lidt. Vi smed raflebægeret ud.  
Der var ikke noget at rafle om, John blev udnævnt og accepterede med et smil! 
 
Vi erklærede samstemmigt, helt i ånd med den forgangne ordinære generalforsamling, at vi skulle have det 
sjovt. Både i bestyrelsen.. og hen ad vejen. Vi fokuserede på de årlige festlige indslag: fastelavns- og 
sommer-fest. Der var vilje, gejst, tro, håb og kærlighed hele vejen igennem. 
 
Lad os først erindre årets festlige begivenheder: 

Fastelavnsfesten – Søndag 26 Februar 
20 Voksne og 24 festligt udklædte børn mødtes nede i Fortet. 
Prins John stod festklar i sin ridderdragt og ledede tøndeslagets gang med hjælp fra den japanske sekretær 
Whatdoyou Needtofix, der bl.a. udskænkede en ny populær solbær rom toddy m. Hansen Rom, æbleskiver 
og sodavand. Da kattene omsider blev slået ned viste det sig at være et hav af slikposer, der hurtigt fik ben at 
gå på til glæde for de mange slikmunde. 

Sommerfesten – Lørdag 19  August 
Festudvalget havde lagt op til en kanonfest, der blev talrigt bakket op. Solen skinnede stolt. Kage 
konkurrencen bød på smukke, sjove, spændende og lækre kager til enhver smag, selv Barbie-dukken kunne 
ikke holde sig væk! Vi grillede og grinede. Vi dansede og standsede ikke før det blev mørkt med kaffe og te 
snak. Det var hyggeligt og rart. 
 
Hvad der herudover berørte Glacisets beboer 

� Vejsyn – fungerede ikke, meddelelser til kommunen blev ikke kommenteret. 
o Ny bestyrelse kan afholde internt vejsyn og rette henvendelse direkte. 

� Snerydning 2005/2006 – Der faldt sne i flere omgange, men ikke nok til biler ikke kunne køre, 
hvilket der var kriteriet for at snerydning skulle finde sted. Vi vil diskutere kriteriet senere aftenens 
program, i pkt.8. 

� Vejbelysning – næsten afsluttet, mgl. blot udfor Tjørnevænget. 
� Bjørneklo – anmeldt af beboer og fjernet herefter. 
� Befæstnings Dag (Fæstningskanalens Venner) Søndag 24 September: 

o 200 besøgende til de 3 omvisninger med affyring af salutkanoner på Fortets top 
o KFUM spejdere arr. Rappeling på facaden og lygtetur i fortet. 
o Udstillnig af våben og en permanent planche udstillling af Kbh. befæstning. 

� Fredningsdeklarationen – tinglyst for ejendomme, der grænser til fortet. 
� Renovering – Real Dania  har 275 mio til renovering af vestvolden og fortene. Planer om rydning af 

træer på top af fortet, så der ser ud som dengang det blev bygget. Dette vil få betydning for de 
beboer, der bor ind imod fortet. 

� Webmaster – Arne Ellerman vil gerne fortsætte 
o bl.a. fredningsdeklarationen og referater 
o fine gamle fotos 
o endeligt regnskab, fremlægges i næste punkt på dagsordenen. 

Spørgsmål eller kommentarer? 
 

Kærligst, 
John Lansner 

Formand 
Grundejerforeningen Fortet 


