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

Referat af den ordinære generalforsamling torsdag den 20. april 2017 kl. 19:00.
Mødested: ”Bageriet” i Sdr. Magasin.
Tilstedeværende: 60 medlemmer, plus bestyrelsen.
1: Valg af dirigent:
Formanden Niels Elsborg bød velkommen og foreslog Søren Sloth som dirigent.
Søren Sloth blev valgt uden modkandidat, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
2: Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sidste regnskabsår samt om virksomheden i
indeværende år:
Formanden, Niels Elsborg, holdt bestyrelsens beretning:
Kære medlemmer af Kastellets Venner & Historiske Samling:
Året 2016 bød på mange begivenheder, disse på både godt og ondt.
Kastellet mistede Kommandanten, major Lasse Nelson, der fik så kort tid i Kastellet.
Lasse Nelson havde mange planer og ideer om aktiviteter og events i Kastellet.
Jeg vil bede jer om at rejse jer op, så vi kan mindes Lasse Nelson.
TAK!
Vi fik så resten af året med major Johnnie Korsholm som Kommandant, og det gik rigtig godt.
Den 16. januar tiltrådte som Kommandant, major Allan Bo Petersen fra Den Kongelige Livgarde.
Vi byder Kommandanten rigtig hjertelig velkommen, og håber på et godt samarbejde, det er godt i
gang allerede.
Nogle tal fra 2016:
Vi havde i 2016: 135 rundvisninger med 2.630 deltagere, i gennemsnit ca. 20 personer pr. hold.
I 2015 havde vi 138 rundvisninger med 2.462 deltagere, i gennemsnit ca. 18 personer pr. hold.
Kastellets Historiske Samling havde 2.480 besøgende, inc. onsdagene.
I 2015 var der 1.980 besøgende.
Tak til bestyrelsen og guiderne for tjenesten i 2016, tak til Møllelauget for det store arbejde med
møllen, det bliver spændende med aktiviteterne i 2017!
Hjemmesiden udvider sig, og i 2016 kom der nye tiltag:
Sket i Kastellet og Historisk Tidslinje i Kastellet, dette ved vor næstformand Finn Andersen.
Gå ind på hjemmesiden, og se de nye tiltag, samt de mange artikler, som Finn også skriver, og få nye
Kastelshistorier!
Der er meget at lære for medlemmerne i disse artikler!
Der sker noget på siden næsten hver dag.
Det sidste var omtale af det belgiske kongepars karettur med Gardehusarregimentets Hesteskadron fra
Kastellet til Amalienborg.
Fiskerne og guiderne har nu fået 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.
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Vi får mange spørgsmål om alt muligt, som bliver besvaret.
Der kommer mange kontakter ud af det, og sandelig også donationer til:
Kastellets Historiske Samling.
Fotos til vort galleri kommer på, så man kan følge begivenhederne i Kastellet,
Ja, siden er så levende som man kan forlange!
En stor tak til webmaster Finn Sachse Poulsen for arbejdet med hjemmesiden.
Udover rundvisningerne har vi også i 2016 haft filmoptagelser, især en stor tysk produktion, der
strakte sig over flere dage, fra morgen til aften, med cykling på volden, hvilket desværre ikke er et godt
signal til seerne i Tyskland.
Disse filmoptagelser kommer efter anmodning om tilladelsen via Kommandanten.
Aktiviteterne for medlemmer har været:
1. marts: Causeri ved mig om vor tur til Norge i 2014, fæstningerne Fredriksten og Fredrikstad.
28. april: Generalforsamlingen med det sædvanlige flotte store fremmøde på ca. 70 deltagere, samt
bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen holdt formanden for „Selskabet for Københavns Historie“, Bjørn Westerbeek
Dahl, et interessant foredrag om:
„Ny Vartov Skanse og Østre Retranchement“.
Referatet af generalforsamlingen var hurtigt på vor hjemmeside, herunder bestyrelsens nuværende
sammensætning.
9. - 10. maj: Rejsen til Kalmar, med besøg på marinemuseet i Karlskrona, og fæstningsværkerne ved
Karlskrona.
Vi sluttede dagen i Kalmar med indkvartering og middag.
Næste dag besøgte vi Kalmar Slot, mindedes Kalmarunionen, og museet i Kalmar med udstillingen om
Regalskibet „Kronan“, der sprang i luften under et søslag med danskerne i 1676 udfor Øland.
Et spændende museum med mange fund fra skibet, herunder mange kanoner af dansk oprindelse.
På hjemturen rundede vi Kristianstad, beså Trefoldighedskirken, og sluttede af i Lund, hvor Slaget ved
Lund i 1676 blev gennemgået.
En stor tak til Hanne og Flemming for arrangementets gennemførelse, hvor vi fyldte en bus!
Den 2. september deltog SSG Jakob Dyhr og jeg i et møde i Fredericia om genoptagelse af
arrangementerne i Fæstningsbyerne.
Det er København ved Kastellet, og kommunerne i fæstningsbyerne Nyborg og Fredericia, der vil
genoptage møderne, hvor der udvekslet erfaringer med mere.
17. september: Særrundvisning for foreningens medlemmer ved Flemming Eriksen, hvor deltagerne fik
set og hørt om andre facetter af Kastellet.
26. oktober: Foredrag ved Finn Andersen: „Tyskerne i Kastellet“.
Igen var Finn på banen med sin forskning om Kastelshistorie, og mere er på trapperne i år.
17. november: Foredrag ved mig: “Kendte og ukendte fanger i Kastellet.
Der var desværre ikke så mange „venner“, så foredraget bliver gentaget til efteråret i en ny udgave.
Derudover har foreningen deltaget i Kulturnatten i Kastellet den 14. oktober, samt Kastellets
fødselsdag den 30. oktober.
En særlig tak til Frantz Trygve Nielsen for igen at have skaffet og organiseret de mange gamle soldater,
så „Krigen på Kirkepladsen“ igen blev en begivenhed under fødselsdagen.
Stort set alle guider og møllere var af huse disse dage.
Kastelsmøllen var bemandet, og havde begge dage mange besøgende.
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Vor stand i „Bageriet“ var godt besøgt på Kastellets fødselsdag, og der var et pænt salg af vor
publikationer.
13. november havde foreningen en stand på Samlermessen i Rødovrehallen, vi solgte også der pænt af
vor publikationer.
Kastelsmøllen havde et ualmindeligt godt år, nye vinger, ny bjørn, og ikke mindst et Møllelaug der går
op i møllen, og passer og plejer den, så det er en fornøjelse.
Vi håber, at der rigtig kommer gang i møllen i 2017, vind i sejlene, og korn til mel.
Kastellets Historiske Samling vises mere og mere frem, idet mange grupper ønsker at se den.
Samlingen åbner i 2017 om søndagen fra maj til og med september fra kl. 1200 til 1400.
Der indgår stadig nye gamle effekter, enten ved donation, eller ved køb, så der også i Samlingen sker
noget nyt.
Der er allerede nu mange rundvisningsanmodninger for 2017, så jeg forventer igen et godt år for
foreningen.
Aktiviteterne i 2017:
Disse fremgår af Nyhedsbrev Marts 2017.
Allerede torsdag den 27. april har vi en nyhed på programmet:
Finn Andersens nye publikation: „Kastellets kanoner – fra 1626 til i dag“.
En bog på 98 sider, rigt illustreret i farver. Bogen indeholder en mængde information om skytset i
Kastellet gennem de mange år.
Vi glæder os til at præsentere den for medlemmerne denne aften, hvor den kan købes til en beskeden
pris.
Så jeg håber vi ses denne aften i Gl. Varmecentral ved Ndr. Magasin.
Vi har en tur til svenske fæstninger i perioden 19. – 20. september, hvor vi skal besøge Varberg
Fæstning, Bohus Fæstning og Marstrand med fæstningen Carlsten.
Der er endnu pladser ledige, så tøv ikke med at melde jer!
Turen er udførligt beskrevet i Nyhedsbrev marts 2017, prisen er kr. 2.000,00 for alt inc.
2016 bød som nævnt på begivenheder på godt og ondt, så jeg vil slutte med at sige:
En stor tak til bestyrelsen og guiderne, samt Møllelauget for 2016.
En stor tak til Kommandanten for samarbejdet med foreningen i den tid, han har været
Garnisonskommandant.
Hermed vil jeg slutte bestyrelsens beretning for 2016.
TAK!
Et medlem spurgte, hvorfor Fiskelauget ikke var blevet nævnt i formandens beretning.
Hanne Elsborg, ansvarlig for Fiskelauget, svarede, at Fiskelauget i det forløbne år var blevet nedlagt,
men at det her, inden for de sidste måneder var blevet genetableret og at Foreningen forventer et
positivt samarbejde.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget under klapsalver.
3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Kasserer Steen Kjær gennemgik det uddelte regnskab for 1/1 2016 – 31/12 2016, der blev godkendt
uden kommentarer. Regnskabet er i balance.
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4: Fastlæggelse af medlemskontingentet for det kommende regnskabsår: Kontingentet fastlægges
på baggrund af det fremlagte budget:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2017: kr. 100 personlige medlemmer, kr. 150 for
samboende par, kr. 450 for fiskekort og kr. 500 for et støttemedlemskab.
Dette blev vedtaget af forsamlingen med applaus.
5: Valg til bestyrelsen i henhold til bestemmelserne i kapitel 5 § 16 stk.6:
Finn Andersen blev enstemmigt genvalgt som næstformand.
Steen Kjær blev enstemmigt genvalgt som kasserer.
Hanne Elsborg blev enstemmigt genvalgt som ansvarlig guiderne.
Finn S. Poulsen blev enstemmigt genvalgt som Webmaster.
6: Valg af 2 suppleanter:
Per Steen Lynge fra Forsvarets bibliotek blev enstemmigt genvalgt.
Frantz T. Nielsen blev enstemmigt genvalgt.
7: Valg af revisor:
Otto Lops ønskede ikke at genopstille som revisor.
Bestyrelsen foreslog Steen Johansen som afløser.
Steen Johansen blev enstemmigt valgt som bilagskontrollør.

Betegnelsen ”revisor” ændres til betegnelsen: ”Bilagskontrollør ”.
8: Gennemgang af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslog følgende ændringer i foreningens vedtægter:
Kapitel 1 § 2: ”Forsvarskommandoen” ændres til: ”Værnsfælles Forsvarskommando”.
Kapitel 3 § 9: ”Lokalstøtteelementet” udgår ændres til: ”Forvaltes af Foreningen Kastellets Venner &
Historiske Samling i samarbejde med Kommandantskabet”.
Kapitel 4 § 15: Referatet tilsendes Kommandanten i Kastellet og underskrives af dirigenten” ændres til:
”Referatet tilsendes Kommandanten i Kastellet og underskrives af dirigenten og referenten”.
Kapitel 5 § 16: 7 medlemmer” ændres til” 8 medlemmer”, idet der skal sidde en repræsentant for
Møllelauget, som ikke tidligere har været repræsenteret.
”Koordinator for udvalgsgrupper” ændres til: ”Webmaster”.
Der tilføjes: ”Repræsentanten for Møllelauget vælges lige år, webmaster vælges ulige år”
Kapitel 9 § 23: ”Lokalstøtteelementet ” ændres til: ”Kommandantskabet”.

Disse forslag blev vedtaget.
9: Eventuelt:
Finn Andersen introducerede sin nye bog: ”Kastellets kanoner fra 1628 til i dag”.
Bogen vil blive præsenteret for Kastellets Venner & Historiske Samlings medlemmer torsdag den
27. april 2017 i Gammel Varmecentral kl. 19.00.
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Generalforsamlingen sluttede kl. 19.45.
Derefter holdt Bjørn Westerbeek Dahl et foredrag om hidtil ukendte kort fra 1600 tallet, blandt
andet over Kastellet, fundet i Potsdam.
Derefter var der hyggeligt samkvem med sandwich, vand og vin.

Referatet godkendt af:
Søren Sloth, dirigent

dato 09.05.2017

Birgitte Schmidt, sekretær

dato 30.04.2017
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