
Referat af møde i Sonderingsgruppen, 5.3.2020 kl. 15:30-16:30 
 

1) Indflyvning/velkomst 
2) Gennemgang og diskussion af visionsmateriale (er udsendt til alle tidligere) 

a. Vision: Kongelundsfortet – aktive fællesskaber i naturen. Peter spurgte til det. Fællesskaber 
som begreb – er det et DGI-dna? Det blev bekræftet, at der var en reference til 
fællesskaber som foreninger og bæredygtighed, "nogen gør noget sammen" = den 
begyndende projektering med Outdoorcentret fra 1.4 2018 til 31.3 2021.  
Fodnote indsættes i bunden af materialet, der forklarer Kongelundlejrens navn, (aka 
Asylgrunden, Kalvebodvej etc.). Hvad forstår man ved et bæredygtigt grundlag? Er det 
noget med materialer, noget med holdning etc.? Svar: en hårfin balance mellem væren og 
bæren. Vi kunne måske have et baggrundsnotat, en FAQ, der udfolder narrativet om 
respekten, bæredygtigheden etc. Tilsvarende skal der også noteres noget om de 
historiefortællinger, der allerede er knyttet til stedet. Tilsvarende ”et nyt blåt støttepunkt” 
– det er en del af noget allerede finansieret. Dette kunne evt. understøttes af en tegning.  

b. ”Et ambitiøst natur- og friluftsstøttepunkt i Naturpark Amager, der giver rum for 
menneskelig dannelse via aktive fællesskaber i naturen. Et støttepunkt der er forankret 
lokalt som destination for mange”. 
Der var enighed om, at Kongelundsfortet som narrativt begreb skulle være det bærende 
fremadrettet - det er der historien ligger gemt. 

c. Inspirere til nysgerrighed? = Inspirere til læring, bevægelse og handling. ”med andre” til 
sidst slettes. 

d. Næste afsnit - … der kan dele visionen (i stedet for ”med samme formål”). 
e. Pejlemærkerne for visionen – der skal synkroniseres ift. pejlemærker i slideshowet.  
f. Martin fik Peters kommentarer til projektudviklingen – der skal konsekvensrettes hele 

vejen igennem. 
g. Christoffer gennemgik streg-plakaten og den nye plakat med billeder. ”Naturstøttepunktet 

ved Kongelundsfortet” – ny titel til stregplakaten er påkrævet 
 

3) Evt. gennemgang af driftsmateriale (eftersendes) 
1) overslag over driftstal blev gennemgået mundtligt. 

4) Afklaring af evt. mangler – både materialemæssigt og/eller processuelt: 
2) der laves i den kommende tid et nyt udkast, der rundsendes efterfølgende. Der indarbejdes de 

rettelser, der blev talt om på mødet i dag. 
5) Det videre forløb: kortlægning af de første besøg: afventer det færdige materiale. 
6) Evt. 

 


