REFERAT AF KASTELLETS VENNER & HISTORISKE SAMLINGS
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING:
Onsdag den 25. april 2018 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:
Formanden, Niels Elsborg, aflagde derpå bestyrelsens beretning:
”Kære medlemmer af Kastellets Venner & Historiske Samling:
Året 2017 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, tak for det.
Nogle tal fra 2017:
Vi har pt. 345 medlemmer af Kastellets Venner & Historiske Samling.
Vi havde i 2017:
138 rundvisninger med 2.812 deltagere, i gennemsnit ca. 20 personer pr. hold.
I 2016 havde vi 135 rundvisninger med 2.630 deltagere, også i gennemsnit ca. 20 personer pr.
hold.
Så en lille stigning i rundvisningerne og deltagerantallet.
Tak til Hanne for arbejdet med guidningerne.
Kastellets Historiske Samling havde i 2017: 2.860 besøgende.
I 2016 var der: 2.480 besøgende, men det skyldes de onsdage, Samlingen var åbent.
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Men alligevel kom der flere i år, også fordi Samlingen hyppigere vises i forbindelse med en
rundvisning.
Vi har også indkøbt effekter til Kastellets Historiske Samling, et maleri forestillende Norgesporten
udgang, diverse udrustningsgenstande, et kortgevær og billeder, så det kniber med pladsen.
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, DLR.
Fra Forsvarets Bibliotekscenter fik vi via Per Lynge historiske effekter, som vil blive udstillet i
Vaaningen, desværre må vi senere sige farvel til Forsvarets Bibliotekscenter.
Tak til jer, der tog vagterne i Samlingen.
Hjemmesiden udvider sig, i 2017 kom der også nye, næsten daglige, tiltag.
Husk at gå ind på hjemmesiden, og se de nye tiltag, samt de mange artikler, som Finn Andersen
også skriver.
Der er meget at lære for vore medlemmer i disse artikler!
Bestyrelsen, Guiderne og 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, som bliver besvaret.
Der kommer mange kontakter ud af det,
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 S. Poulsen for arbejdet med hjemmesiden.
Vi fik udgivet vor 6. publikation: „Kastellets kanoner fra 1626 til i dag“, endnu en stor brik til
Kastellets mangfoldige historie, og igen var den flittige næstformand Finn Andersen, der var
forfatteren.
Jeg synes, at vi godt kan være stolte over vore udgivelser.
Derved opfylder vi foreningens formål:
At udbrede kendskabet til Kastellet og dets historie.
En stor tak til Finn for dit arbejde.
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Den smukke bog om „Kastellets møller“, som foreningen har været involveret i, er igen en
publikation, der skriver kastels historie.
Dertil kommer den store tre-bindsværk af Bjørn Westebeek Dal:
”Til Riget forsvar og Byens gavn“, der beskriver Fæstningen Københavns historie op til 1728, og der
er ikke så lidt kastelshistorie i værket, der er på 6½ kg.
Bjørn har lovet at give en introduktion til værket på vor generalforsamling her i aften.
Udover rundvisningerne har vi også i 2017 haft filmoptagelser fra DR, både til Danmarks Historie
og til Historiequissen, som blev sendt den 14. marts 2018 klokken 21.00 på DR K, samt flere gange
genudsendt.
Derudover har foreningen deltaget i Kulturnatten i Kastellet den 13. oktober, samt Kastellets
fødselsdag den 29. oktober.
En særlig tak til Frantz for igen at have skaffet og organiseret de mange gamle soldater, så „Krigen
på Kirkepladsen, stormen på Skanse II den 18, april 1864“, blev en begivenhed under
fødselsdagen.
Stort set alle guider og møllere var af huse disse dage, og fiskelauget havde snøren i Kastelsgraven.
Kastelsmøllen var bemandet, og havde begge dage mange besøgende.
Vor stand i „Bageriet“ var godt besøgt på Kastellets fødselsdag, og der var et pænt salg af vor
publikationer.
Tak til jer alle for deltagelsen disse dage.
Aktiviteterne i 2017 for vore medlemmer var:
Den 16. marts holdt jeg et foredrag om Bromarsundfæstningen på Ålandsøerne, og Krimkrigen.
Den 20. april havde vi vor ordinære generalforsamling med den sædvanlige flotte tilslutning på 70
medlemmer + bestyrelsen.
Den 27. april præsenterede Finn Andersen sin nye publikation:
„Kastellets kanoner fra 1626 til i dag“, en bog som vi er meget stolte af.
Den 19. - 20. september gik vor årlige udflugt til svenske fæstninger, der alle havde været danske,
nemlig Varberg Fæstning, Bohus Fæstning, hvor vi overnattede på Fars Hat, og næste dag til
Marstrand med Fæstningen Carlsten, hvor vi mindedes Tordenskiolds indtagelse af den i 1719.
På alle fæstningerne havde vi lokale guider i datidige dragter/uniformer.
Den 28. september holdt næstformand Finn Andersen foredraget om „Kvinderne i Kastellet“.
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Et flot fremmøde til et spændende emne, fruentimmerne, i Kastellets historie.
Den 10. oktober holdt jeg mit opdaterede foredrag om:
„Kendte og ukendte fanger i Kastellet“.
Den 12. november havde foreningen en stand på Samlermessen i Rødovrehallen, hvor
næstformand Finn Andersen og jeg præsenterede foreningen og vore udgivelser. Messen havde
ca. 700 besøgende, vi håber på nye medlemmer fra gæsterne på messen.
Den 16. november holdt vor guide Flemming Eriksen sit foredrag om
“ København fra vikingelandsby til nu“, et interessant emne om Københavns udvikling ved vandet,
og vandet til byen og byens og Kastellets voldgrave.
Kastellets Historiske Samling vises mere og mere frem, idet mange grupper ønsker at se den.
Samlingen åbner i 2018 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.
En stor tak til Hans, Søren og Keld, der sammen med Eva passer og plejer Samlingen og
Krudttårnet.
Krudttårnets plancher er blevet sat i stand, mange effekter er kommet til, og fint udstillet, så
gæsterne kan se dem, krudttønderne er blevet brændemærket med HK, Hærens Krudtværk, ja de
flittige „Kastelsslaver“ har haft et travlt år.
Der er allerede nu en del rundvisningsanmodninger for 2018, så jeg forventer igen et godt år for
rundvisningerne.
Bestyrelsen har også planlagt aktiviteterne i 2018.
De fremgå af Nyhedsbrevet, der udkom i starten af marts.
Datoerne for disse medlemsmøder er meldt ud, også på Hjemmesiden.
Udflugten i 2018 bliver i Danmark, med start i Kastellet til Korsør Fæstning, derpå via
Storebæltsbroen til Sprogø, hvor vi får en rundvisning på øen, med ruinerne af Valdemar den
Stores borg, derpå til Nyborg Slot, hvor der bliver fortalt om udgravningerne på slotspladsen.
Danmarkshistorien skal skrives om på visse punkter, efter fundene af slotsruiner og befæstning.
Vi fortsætter derefter til Fredericia, hvor vi bliver indkvartere på et hyggeligt hotel i selve
fæstningsbyen.
Vi beser Fredericia Vold, med de mange kanoner, og hører om fæstningen.
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Næste dag fortsætter vi til Sønderborg Slot.
Der spiser vi den medbragte madpakke, og derefter får vi en rundvisning med vægten på De
Slesvigske Krige, 1. Verdenskrig og Genforeningen.
Så går turen sydpå, Dybbøl Banke, og Historiecentret besøges, inden vi krydser grænsen for
proviantering, inden vi endelig sætter kursen mod Kastellet.
Datoerne for turen er den 16. – 17. maj 2018.
Tak til bestyrelsen og guiderne for tjenesten i 2017, tak til Møllelauget for det store arbejde med
møllen, og tillykke med den smukke bog om Kastellets møller, og igen en tak til fiskelauget.
Til slut vil jeg takke Kommandanten og Kommandantskabet:
Uden Kommandanten og Kommandantskabets 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 2017.
TAK”
Der var ingen spørgsmål til beretningen, der blev godkendt med applaus.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Kassereren, Steen Kjær, fremlagde regnskabet og forklarede det naturlige underskud, begrundet i
udgivelsen af bogen om: ”Kastellets kanoner fra 1626 til i dag”.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Fastlæggelse af medlemskontingentet for det kommende regnskabsår. Kontingentet fastlægges
på baggrund af det fremlagte budget:
Forsamlingen vedtog forslaget om at kontingentet forbliver.
5. Valg af bestyrelse i henhold af bestemmelserne i §16, stk. 1.
På valg er:
Formand: Niels Elsborg
Sekretær: Birgitte W. Schmidt
Ansvarlig for Kastellets Historiske Samling Eva Valbum Berg
Alle undtagen Birgitte Schmidt er villige til genvalg
Bestyrelsen foreslår Steen Kristensen valgt til bestyrelsesposten som sekretær.
Bestyrelsen foreslår Benjamin Behrendt valgt som repræsentant for Kastelsmøllens Møllelaug.
Formand Niels Elsborg: Blev enstemmigt valgt som formand for de kommende to år.
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Steen Kristensen valgtes in absentia til bestyrelsesposten som sekretær for de kommende to år.
Ansvarlig for Kastellets Historiske Samling Eva Valbum Berg: Valgtes som ansvarlig for Kastellets
Historiske Samling for de kommende to år.
Benjamin Behrendt valgtes som repræsentant for Kastelsmøllens Møllelaug for de kommende to
år.
6. Valg af to suppleanter:
De nuværende suppleanter Per S. Lynge og Frantz T. Nielsen er villige til genvalg:
Per Lynge og Frantz T. Nielsen blev begge valgt som suppleanter for det kommende år.
7. Valg af bilagskontrollør:
Bestyrelsen foreslog Steen Johansen valgt som bilagskontrollør.
Steen Johansen blev valgt som bilagskontrollør for det kommende år.
8. Gennemgang af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslog, at fiskekort fra 2019 koster 400,00 kr. dertil kommer medlemskab af
Kastellets Venner & Historiske Samling kr. 100,00 kr. i medlemskontingent:
Forslaget blev vedtaget.
9. Eventuelt:
Intet.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.45.
Ca. 60 var mødt frem dertil kommer bestyrelsen, så alt i alt var der ca. et par og 70 til
generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen holdt Bjørn Westerbeek Dal et foredrag om tilblivelsen af sit bogværk:
” Til Rigets forsvar og byens gavn”, hvori der er meget kastelshistorie. Værket kan varmt anbefales.
Efterfølgende var der hyggeligt samvær i ”Hestestalden” med sandwich, vin, øl og vand, og
snakken gik livligt.

Birgitte Schmidt

Søren Sloth

Referent

Dirigent

1.maj 2018

1. maj 2018
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