Kastellets Venner & Historiske Samling
Gammel Hovedvagt, Kastellet 1, DK-2100 København Ø

REFERAT AF KASTELLETS VENNER & HISTORISKE SAMLINGS
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Onsdag den 21. okt. 2020 kl. 19:00 i ”Gammel Varmecentral”, Kastellet.
Velkomst ved formand Niels Elsborg.
1. Valg af dirigent: Søren Sloth blev enstemmigt valgt.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sidste regnskabsår, samt om
virksomheden i indeværende regnskabsår.
Formand Niels Elsborgs beretning:
”Kære medlemmer af Kastellets Venner & Historiske Samling:
Så lykkedes det at få afholdt vor generalforsamling, som vi måtte aflyse til afholdelsen den 22.
april 2020, dette på grund af Coronasituationen.
Desværre bliver det uden det hyggelig samvær og et foredrag derefter.
Dog er der forfriskninger efter generalforsamlingen, med behørig afstand.
De bestilte rundvisninger måtte ligeledes aflyses, først nu er de kommet igang igen, med hensyn til
behørigt til afstand, og størrelsen på holdene. Det kræves så flere guider til små hold.
Det vil nok bevirke et regnskabsår for 2020, der viser en mindre indtjening på rundvisningerne.
Kastellets Historiske Samling blev ikke åbnet de søndage i maj til og med september, den er
normalt åben fra kl. 12.00 til 14.00, også på grund af Coronasituationen.
Kastellet har det sidste år været præget af arbejdet med skybrudssikringen, det vil vare et årstid
endnu, men så får vi et smukt Kastel, som vi kan vise frem
Men nu tilbage til 2019:
Året 2019 bød igen på mange begivenheder.
Vi fik et nyt lokale i Hovedvagten, afgav guidecellen og rummet i Hovedvagten, men til gengæld fik
vi et dejligt rum.
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Nogle tal fra 2019:
Vi er pt. 325 medlemmer af Kastellets Venner & Historiske Samling,
inc. medlemmer med fiskekort.
Rundvisninger:
Vi havde i 2018:
127 rundvisninger med 2.303 deltagere, i gennemsnit ca. 20 personer pr. hold.
I 2019 havde vi 106 rundvisninger med 2.175 deltagere, i gennemsnit ca. 19 personer pr. hold.
Tallet svinger gennem årene.
Kastellets Historiske Samling:
I 2018 var der 3.060 besøgende de søndage, Samlingen var åbent, samt under en rundvisning.
2019 var der:
2.700 besøgende, inc. rundvisninger, hvor Samlingen blev vist.
Den lille tilbagegang var sikkert på grund af Norgesportens lukning.
Også i 2019 har vi indkøbt effekter til Kastellets Historiske Samling:
1 maleri af Norgesporten, og en Jærgerhirschfænger model 1801, som jægerkorpsene, der var i
Kastellet i 1800 tallet, var bevæbnet med.
Tilmed et eksemplar, som har gjort tjeneste i Kastellet.
Desuden fik næstformanden ved et foredrag i Hjemmeværnet, et stort maleri af Kongeporten, som
vil blive hængt op i vort nye lokale.
Dertil kommer småeffekter, så der er stadig tilgang til Samlingen.
Hjemmesiden udvider sig stadig, i 2019 kom der igen nye tiltag på.
Fiskerne har et lukket forum, hvor de kan udveksle erfaringer med hinanden.
Hjemmesiden er vort ansigt udadtil, alle rundvisningsanmodninger, nye medlemmer, og meget
mere kommer via hjemmesiden.
Vi får mange spørgsmål om alt muligt om Kastellet, som bliver besvaret af næstformanden, det
kommer der mange interessante oplysninger og kontakter ud af.
De arkæologiske fund under skybrudssikringer er beskrevet af arkæologerne på hjemmesiden
under navnet: Fredagsfund.
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Vi har fået lovning på foredrag om fundene, også med præsentation af fund.
Så gå ind på hjemmesiden, den er fyldt med oplysninger, det sidste tiltag er et link med fotografier
fra Kastellet gennem tiderne, og flere vil komme på.
Foreningen deltog i Kulturnatten i Kastellet den 11. oktober, et forfærdeligt regnvejr, men de der
kom var interesseret i at høre om Kastellet.
Kastellets fødselsdag den 27. oktober deltog vi, selvfølgelig også og det i et smukt
efterårssolskinsvejr.
„Krigen på Kirkepladsen“ satte igen liv i Kastellet med kanon- og musketskud, samt kampe med
døde og sårede, der heldigvis kom til live igen.
Indslaget blev opført to gange, en god ide!
Soldaterlejren er det populært at besøge, og børnene kunne komme i rekrutskole anno 1864, og
blive kommanderet af en barsk kommandersergent.
Vore samlinger var bemandet, og rundvisningerne blev også klaret.
Stort set alle guider var af huse disse dage.
Kastelsmøllen var også bemandet, og havde begge dage mange besøgende.
Vor stand i vort nye lokale i Hovedvagten var pænt besøgt på Kastellets fødselsdag, og der var salg
af vor publikationer.
Aktiviteterne i 2019 for vore medlemmer var:
Den 6. marts holdt Finn Andersen foredraget: „Den 9. april 1940 i Kastellet“, et foredrag som
senere blev holdt i 1. Regiments - Danske Livregiments Soldaterforening.
Den 10. april havde vi vor ordinære generalforsamling med den sædvanlige tilslutning på ca. 50
medlemmer + bestyrelsen.
Efter foredraget holdt vor næstformand foredraget:
“Det var på Kastellet, det var i maj“, et fornøjeligt foredrag om stort og småt om Kastellet.
Den 30. maj til den 1. juni havde vi den årlige udflugt der gik til Bornholm og Christiansø, med Dr.
Dampes celler.
Der var stor tilslutning til turen et par og fyrre deltagere.
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Den 11. september holdt næstformand Finn Andersen foredraget:
”Lejren på Kongens Bastion i 1885“, er spændende tidshistorisk foredrag/ causeri om 1. Regiment i
1885.
Effekter og våben var fremlagt til beskuelse, og til at pille ved.
Den 15. oktober holdt vor guide Flemming S. Eriksen foredraget: „Kastellet før (og nu) og aldrig“.
Flemming er kort- og vandmand, så vi fik en glimrende forklaring om Kastellets fortid, volde og det
store problem, om der havde været et bassin i Kastellet, med gennemsejling fra Øresund.
Vi må håbe, at skybrudssikringen kan løse dette problem!
Den 22. oktober holdt vort nye medlem Mette Gundel foredraget:
„Med pisk og lænker“, om fortidens behandling af mennesker, der var kommet på kant med loven,
og det var nogle gange ikke ret meget, der skulle til, for at komme det.
Den 11. november havde foreningen en stand på Samlermessen i Rødovrehallen, hvor
næstformand Finn Andersen, guide Lars Tufvesson, og jeg præsenterede foreningen og vore
udgivelser.
Messen havde ca. 600 besøgende, vi viste flaget, idet vor fane prydede standen med fanebåndet
for Dannebrogs 800 år.
Vi sluttede foredragene den 18. november, hvor Finn Andersen fortalte om: „Hygiejnen i Kastellet
– eller mangel på samme“.
Et delikat emne, men dagligdagen for de mange mennesker i datidens kastel.
Tak til bestyrelsen og guiderne for tjenesten i 2019.
Men uden Kommandanten og Kommandantskabets opbakning, hjælp og støtte til foreningen, ville
det have været svært for foreningen, at formidle Kastellets historie.
Hermed vil jeg afslutte bestyrelsens beretning om året 2019”.
Beretningen blev modtaget med applaus.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Årsregnskabet sammen med det fremtidige budget blev uddelt til de fremmødte medlemmer
Kasserer Steen Kjær gennemgik årsregnskabet:
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Vedr. pkt. 10:
Der er indkøbt nyt Web-program til hjemmesiden
Udgifter til bankgebyrer bliver fremover større pga. afgift for at bruge mobil pay
Større udgifter til rejsebureau; flere ikke-medlemmer deltagere på de årlige udflugter. Det skal
tilføjes at udflugterne også betyder: nye medlemmer i foreningen.
Økonomien i 2020 er præget af covid-19 krisen, Næsten ingen rundvisninger og mange
aflysninger, manglende indtægter og få udgifter
Det er positivt at se at efterårets rundvisninger begynder at ligne sig selv.
Det må snart ske noget, dog er vores egenkapital så stor at der ikke er nogen faresignaler for
indeværende.
Årsregnskabet 2019 og budget 2021 blev vedtaget.
4. Fastlæggelse af medlemskontingentet for kommende regnskabsår.
Kontingentet fastlægges på baggrund af det fremlagte budget.
Bestyrelsens forslag om: Uændret medlemskontingent blev vedtaget.
5. Valg af bestyrelse i henhold til bestemmelserne i § 16, stk. 1
På Valg er:
Formand Niels Elsborg
Sekretær Steen Egil Kristensen
Ansvarlig for Kastellets Historiske Samling Eva Valbum Berg
Formand for Møllelaugets Benjamin Behrendt
Alle er villige til genvalg, undtagen Eva Valbum Berg
Til bestyrelsesposten som ansvarlig for Kastellets Historiske samling forslår bestyrelsen
Lars Tufvesson
Alle blev genvalgt og Lars Tufvesson indtræder i bestyrelsen
6. valg af to suppleanter:
De nuværende suppleanter Per S. Lynge og Franz T. Nielsen er på valg.
Franz T. Nielsen ønsker ikke genvalg.
Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Ole Svenson valgt
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Per S. Lynge blev genvalgt.
Ole Svenson blev valgt, indtræder nu i bestyrelsen som ny suppleant.
7. Valg af bilagskontrollant:
Steen Johansen er villig til genvalg, og blev genvalgt.
8. Gennemgang af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
3. Eventuelt
Niels Elsborg og Finn Andersen takkede Eva for hendes store indsats som ansvarlig for Kastellets
Historiske Samling.
Niels Elsborg bød Lars velkommen i bestyrelsen.
Dirigenten Søren Sloth afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden
Niels Elsborg takkede til slut dirigenten og de fremmødte medlemmer og i forbindelse med den
nuværende krise må vi håbe at alt det hele bliver meget bedre næste år.

Steen Egil Kristensen

Søren Sloth

Referent

Dirigent

26. oktober 2020

26. oktober 2020
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