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

REFERAT AF KASTELLETS VENNER & HISTORISKE SAMLINGS
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Onsdag den 10. april 2019 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 Vennner & Historiske Samling:
Året 2018 var igen et godt år for Kastellet og vor forening.
Vi havde igen et rigtig godt samarbejde med Kommandanten og hans stab.
Guiderne havde også igen et travlt år, tallene følger senere.
Formanden for Møllelauget Benjamin Berenth sørgede for møllen med dens møllersvende og
lærlinge.
Vort Fiskelaug ved Morten Schlutz var ihærdige med at passe Kastelsgravens fisk, og komme med
kloge ord til bestyrelsen om fiskeriet og udsætning af fisk, tak for det.
Nogle tal fra 2018:
Vi er pt. 315 medlemmer af Kastellets Venner & Historiske Samling.
Vi havde i 2018:
127 rundvisninger med 2.303 deltagere, i gennemsnit ca. 18 personer pr. hold.
I 2017 havde vi 135 rundvisninger med 2.630 deltagere, i gennemsnit ca. 20 personer pr. hold.
Så en lille tilbagegang i rundvisningerne og deltagerantallet.
Tak til Hanne for arbejdet med guidningerne.
Kastellets Historiske Samling havde i 2018:
3.060 besøgende.
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I 2017 var der:
2.860 besøgende.
Kastellets Historiske Samling havde åbent søndagene i maj til og september klokken 12.00 – 14.00,
samt i forbindelse med rundvisningerne.
Vi har også indkøbt effekter til Kastellets Historiske Samling, blandt andet en akvarel forestillende
Kongeportens udgang, samt småeffekter.
Mindestuen for 1. Regiment, Danske Livregiment er vor gode nabo, og de søndage vi alle har åbent
i vore Samlinger, kender mange af vore kustoder/guider, vore venner i Mindestuen for 1.
Regiment, Danske Livregiment.
Tak til jer, der tog vagterne i Samlingen.
Hjemmesiden:
Den udvider sig stadig, har lige fået et nyt design, og også i 2018 kom der også nye, næsten
daglige, tiltag på den.
Husk at gå ind på hjemmesiden, og se det nye design, samt de mange informationer og artikler.
Hjemmesiden er vort ansigt udadtil, stort set alle rundvisningsanmodninger, nye medlemmer, og
meget mere kommer via hjemmesiden.
Vi får mange spørgsmål om alt muligt, som bliver besvaret.
Der kommer mange kontakter ud af det,
En stor tak til webmaster Finn S. Poulsen for arbejdet med hjemmesiden.
Aktiviteterne i 2018 for vore medlemmer var:
Den 14. april holdt Mogens Gaarbo foredraget:“Dansk Militærmusik gennem 400 år“.
Foredraget var selvfølgelig med gengivelse af militærmusik fra de mange år, og blev på bedste
måde kommenteret af Mogens Gaardbo, der er den mest vidende om militærmusikkens historie i
Danmark, dertil virker han også i 8. Regimentes Musikkops, samt er komponist.
Den 25. april havde vi vor ordinære generalforsamling med den sædvanlige flotte tilslutning på ca.
70 medlemmer + bestyrelsen.
Referatet er på vor hjemmeside.
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Den 16 maj til 17. maj havde vi udflugt til Korsør Fæstning, med besøg på Sprogø, hvor vi fik fortalt
om Valdemar den Stores borg, som vi så resterne af. En fantastisk flot udsigt over Storebælt og
broen, som vi alle var imponerede af.
Nogle personer, ingen nævnt, spurgte til pigerne, med det var jo fortid.
Derefter kørte vi til Nyborg Slot, hørte om udgravningerne, samt om de store planer for det
besøgscenter, der er under opførelse.
Så gik turen til Fredericia til indkvartering og middag.
Næste dag fortsatte vi til Sønderjylland, med besøg på Sønderborg Slot med de mange udstillinger
om De Slesvigske Krige, 1. Verdenskrig, Genforeningen, samt malerier, og meget mere. Vi havde
vor egen guide til at vise rundt.
Næste station var Historiecentret Dybbøl Banke, med fortællingen om Krigen 1864, inden vi
fortsatte til en grænseforretning for proviantering.
Vi var tilbage i Kastellet, hvor vi også var startet fra, sent om aftenen.
Den 26. september holdt Finn Andersen foredraget:
„Kastellets nu forsvundne bygninger“, med en glimrende PowerPoint fremstilling.
Igen den 17. oktober var det Finn Andersen der holdt et foredrag, også med PowerPoint om:
„Trusler mod Kastellet gennem tider“, igen Kastelshistorie.
Den 11. november havde foreningen en stand på Samlermessen i Rødovrehallen, hvor
næstformand Finn Andersen, guide Lars Tufversson og jeg præsenterede foreningen og vore
udgivelser. Vi viste flaget på mange måder, vor publikationer mm, og vor fane prydede standen.
Messen havde ca. 600 besøgende, og vi håber på nye medlemmer.
Den 20. november holdt Bjørn Westerbeek Dahl foredraget: “Menneskene bag fæstningen“,
baseret på foredragsholderens forskning om Københavns og Kastellets fæstningshistorie.
Foredraget var primært rettet om Kastellet, og mange interessante episoder om menneskerne fra
gamle dage kom frem, så man kunne fornemme livet dengang. Foredragsholderen er en kapacitet
omkring fæstningshistorien, hvad hans mange publikationer også vidner om.
Derudover har foreningen deltaget i Kulturnatten i Kastellet den 12. oktober, samt i Kastellets
fødselsdag den 28. oktober.
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En særlig stor tak til Frantz for igen at have skaffet og organiseret de mange gamle soldater, så
„Krigen på Kirkepladsen, „Udfaldet i Classens Have i 1807“ blev en begivenhed under
fødselsdagen. Foreningen havde indforskrevet Faaborg Kanonerlaug med kanon, så krigen kunne
blive fyldt med krudt og røg, samt store og små brag fra kanoner og geværer.
Soldaterne var i uniformer model 1807, det gav et farverigt indtryk.
Soldaterlejren med telte og liv og aktiviteter for børnende var godt besøgt.
Stort set alle guider var af huse disse dage, og fiskelauget havde snøren i Kastelsgraven.
Kastelsmøllen var bemandet, og havde begge dage mange besøgende.
Vor stand i Generalstok var godt besøgt på Kastellets fødselsdag, og der var et pænt salg af vor
publikationer.
Tak til jer alle for deltagelsen disse dage.
I december viste jeg en museumsinspektør fra Københavns Museum Krudttårnet og Kastellets
Historiske Samling, idet den nye udstilling, som museet åbner i sit nye domicil i 2019, vil inddrage
guldalderes fængsler i udstillingen, og sådanne har Kastellet jo.
Bestyrelsen har også planlagt aktiviteterne i 2019.
De fremgå af Nyhedsbrevet, der udkom i starten af februar.
Datoerne for disse medlemsmøder er meldt ud, også på Hjemmesiden.
Udflugten i 2019 bliver til Bornholm og Christians Ø, med start i Kastellet den 30. maj og med
hjemkomst samme sted den 1. juni. Vi bliver 34 personer, der drager afsted.
Tak til bestyrelsen og guiderne for tjenesten i 2018, tak til Møllelauget for det store arbejde med
møllen, og en tak til fiskelauget.
Tak til Kastelsslaverne Eva, Hans, Lars og Keld for tjenesten i vore Samlinger, som de plejer og
passer.
Til slut vil jeg takke Kommandanten og Kommandantskabet:
Uden Kommandanten og Kommandantsskabets opbakning, hjælp og støtte til foreningen, ville det
have været svært at leve for foreningen, samt at formidle Kastellets historie, i det forgangne år.
Hermed vil jeg afslutte bestyrelsens beretning for 2018.
TAK“
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Der var ingen spørgsmål til beretningen, der blev godkendt med applaus.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Årsregnskabet 2018 med det fremtidige budget blev uddelt til de fremmødte medlemmer.
Kassereren Steen Kjær fremlagde regnskabet:
Et lille fald i rundvisninger. Salget af bøger m.m. kunne være bedre. Lidt større udgifter i
forbindelse med møder, udflugten, arrangementer og den nye hjemmeside; fiskelaugets udgifter i
forbindelse indkøb af fiskeyngel/snegle til bevaring af økobalancen i og ved voldgraven. Ingen
renteindtægt.
Årets resultat er derfor et mindre underskud.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Fastlæggelse af medlemskontingentet for det kommende regnskabsår. Kontingentet
fastlægges på baggrund af det fremlagte budget.
Niels Elsborg: Prisen på rundvisninger er sat op til 75,- kr pr. deltager, det vil fremover give flere
indtægter. Bestyrelsens forslag er derfor et uændret medlemskontingent.
Forslaget blev vedlaget.
5. Valg af bestyrelse i henhold af bestemmelserne i § 16, stk 1.
På valg er:
Næstformand Finn Andersen
Kasserer Steen Kjær
Ansvarlig for guiderne Hanne Elsborg
Webmaster Finn S. Poulsen
Alle blev genvalgt.
6. Valg af to suppleanter:
Per S. Lynge
Frantz T. Nielsen
Begge blev genvalgt.
7. Gennemgang af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag
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8. Eventuelt
Dirigenten Søren Sloth afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen holdt Finn Andersen et causeri:
„Det var på Kastellet, det var i maj.“
Formanden takkede til slut dirigenten for en god og kompetent styring af generalforsamlingen.
Efterfølgende var der der hyggeligt samvær med sandwich, vin og vand.

Steen Egil Kristensen

Søren Sloth

Referent

Dirigent

1. maj 2019

1. maj2019
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