
 

 

 
Generalforsamlingen i Støtteforeningen Nyboders Mindestuer 4. marts 2018 

 
 
Dagsorden for generalforsamlingen 

 
Generalforsamling indkaldes skriftligt enten via e-mail eller med mindst 
14 dages varsel på hjemmesiden og skal indeholde følgende punkter: 
 
1. Åbning af generalforsamlingen 
2. Valg af dirigent  
3. Protokol. Referat af sidste ordinære generalforsamling 
4. Formandens beretning 
5. Regnskab 
6. Indkomne forslag 

6.1 Der er forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer. Se bilag. 
7. Vedtagelse af støtten til Mindestuerne 
8. Valg af bestyrelse 

8.1 Valg af formand 
8.2 Valg af kasserer  
8.3 Valg af sekretær 
8.4 Valg af bestyrelsessuppleant 
8.5 Valg af bestyrelsessuppleant 
8.6 Valg af revisor 
8.7 Valg af revisorsuppleant 

9. Meddelelser 
10. Eventuelt. Punkter derunder kan ikke forventes færdigbehandlet på 

den igangværende generalforsamling. 

 

Indkomne forslag sendes til formand@nybodersmindestuer.dk inden 

torsdag d. 1. marts 2018.  

 

 



 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamling i Støtteforeningen Nyboders Minde, 4.3.2018 

Tilstede: 

Fra Bestyrelsen: Jakob K. V. Laustsen, Lise Kehlet, Jesper Weidick, Teresa H. D. Løve 

Medlemmer:  6 medlemmer af Støtteforeningen 

 

1) Åbning af Generalforsamlingen  
Formand Jakob K.V. Laustsen åbner generalforsamlingen.  
 

2) Valg af dirigent 
Lone Wredstrøm vælges som dirigent. Dirigenten bekræfter, at Generalforsamlingen er 
lovlig indkaldt.  
 

3) Protokol, referat af sidste ordinære generalforsamling.  
Protokol ønskes ikke oplæst. Men i fremtiden bliver referatet lagt på hjemmesiden 
sammen med foreningens vedtægter.  
 

4) Formandens beretning 
 
Støtteforeningen: 
Vi har desværre ikke så mange medlemmer som vi kunne ønske os. Men vi kan mærke 
der vokser en stemning, bl.a. fra Forsvarets personel om, at Nyboders historie, 
traditioner og arv er noget vi skal bevare og mindes. Og på de sociale medier og private 
korrespondancer til os i bestyrelsen bekræfter, at der er en stor interesse for Nyboder.  
 
Men vi vil gerne have flere medlemmer og derfor har vi arbejdet på, at få flere 
relevante foreninger til at tegne et støttemedlemskab af støtteforeningen. Det har 
resulteret i, at Maritim Kontakt og Nyboders Whiskeylaug allerede er blevet 
medlemmer. Og vi arbejder på, at Søofficersforeningen, Beboerforeningen, 
Dykkerhistorisk Selskab mv. snarligt bliver medlemmer af Støtteforeningen. Vi tror det 
er i alles interesse når de små frivillige foreninger kan hjælpe hinanden.  
 
Vi har prøvet at afholde nogle arrangementer for støtteforeningens medlemmer. I aug. 
2016 havde vi Tot (Peter) forbi til at tale om Frømandskorpset og i maj 2017 havde vi 



 

 

Mogens Højstrup (tredje generation Nyboderdreng) forbi til at tale om hans liv i 
Nyboder og Søværnet.  

Derudover har vi naturligvis afholdt juletræstænding på Nyboder Plads, hvor der 

efterfølgende blev spist 150 æbleskiver i mindestuerne her.  

Men vi som forening vil gerne tilbyde endnu mere. Derfor er det på tale at arrangere en 

”Nyboderdag” sammen med FES og Beboerforeningen med foredrag, tamburkorps, 

madbod mv. Vores ønske er, at det kan blive en tradition at fejre Nyboder én dag om 

året med forskellige begivenheder på dagen.  Det arbejder vi videre på.  

Museet: 

Det går virkelig godt for museet. Takket være en ihærdig indsats fra de frivillige og 

især Lise som koordinere og tager rigtig mange rundvisninger, har vi haft næsten 100 

private rundvisninger i Nyboders Mindestuer i løbet af 2017. Det er næsten 2 om ugen 

– og her skal vi have in mente, at der var lukket i juli måned for rundvisninger.  

Derudover har der været søndagsåbent, hvor der i gennemsnit har været lidt mere end 

12 gæster forbi ugentligt. Det er rigtig fine tal.  

Besøgstal i 2017: 

Ca. 600 gæster om søndagen 

Ca. 1000 gæster på rundvisninger 

Ca. 700 gæster på Kulturnatten = ca. 2300 gæster i alt.   

I 2017 var Nyboders Mindestuer ligeledes en del af Golden Days programmet. (Golden 

Days er 14 dage med kulturevents i hele byen – temaet i 2017 var København) Her havde 

vi to rundvisninger, hvor vi begyndte i Mindestuerne med beskøjter og skibsøl og 

bagefter viste gæster rundt i hele Nyboder området. Til begge rundvisninger var der 

udsolgt og Golden Days vil meget gerne have vi deltager igen i år. (Tema- Historiens 

Bagsider) 

Derudover var jeg (Jakob) i praktik ved Forsvaret i efteråret, hvor jeg fik lov til at lave 

en udstilling om begivenhederne den 29. aug. 1943. I den forbindelse fik vi skabt god 

kontakt til Forsvarets Efterretningstjeneste samt Søofficersforeningen som var så 



 

 

venlige at udlåne os nogle genstande.  Ferniseringen var den 10. oktober på Kulturnatten 

og udstillingen fik omtale i bl.a. AOK. Der var mere end 700 gæster på kulturnatten.  

Derudover er vi blevet færdige med børneudstillingen på første sal og vi synes det er 

blevet rigtig fint.  

Noget vi vil arbejde videre på i 2018 er så skolestuen, hvor vi vil opdatere udstillingen.   

Jeg vil runde af med at sige tak for det gode samarbejde vi har med FES (Kastellet & 

Hjørring). Det gælder både håndværkerne hernede, arkitekten Charlotte Lauritzen og 

ikke mindst Esben Andersen, der er chef for Administrationssektionen ved FES.  

Og så vil jeg sige tusind tak til alle de frivilliges arbejde! Det er skønt at føle man har en 

bestyrelse der engagerer sig og som kommer med idéer og lyst til at yde en indsats 

hernede. Så tak for alle de frivillige timer i lægger her.  

Til slut bekendtgør Jakob, at Teresa H. D. Løve stopper som sekretær og byder 

velkommen til vores nye kasserer Jesper Weidick. 

 
5) Regnskab for Nyboders Mindestuer 2017 

Jesper oplyser at indtægten har været større end oplyst, hvilket ses som en positiv ting. 
Der er nogle uoverensstemmelser som Jesper forsøger at få styr på.  
Regnskabet er blot til orientering og skal ikke godkendes.  
 
Regnskab for Støtteforeningen Nyboders Minde 2017 
 
Regnskabet for Støtteforeningen godkendes af en enstemmig generalforsamling.   
 

6) Indkomne forslag 
 
6.1) Forslag om vedtægtsændringer 
Jakob K. V. Lausten har lavet forskellige småjusteringer i vedtægterne. Derudover er 
paragraf 6 blevet ændret så det kun er kassereren og formanden som er 
tegningsberettiget over for myndighederne i stedet for hele bestyrelsen.  
Forslaget godkendes enstemmigt. 
 

7)  Vedtagelse af støtten til Mindestuerne 
Generalforsamlingen godkender vedtagelsen af støtten til Nyboders Mindestuer.  
 



 

 

8) Valg af bestyrelse 
Efter en præsentation af dem, der ønsker at stille op til bestyrelsen, ser bestyrelsen for 
Støtteforeningens Nyboders Minde 2018-2019 således ud.  
 
Valg af formand: Jakob K.V. Laustsen genvalgt for 2 år 

Valg af kasserer: Jesper Weidick for 1 år 

Valg af sekretær: Thorbjørn Hein for 2 år 

Valg af bestyrelsessuppleant: Ulrik Bak Kirk genvalgt for 1 år 

Valg af bestyrelsessuppleant: Tom Olsen genvalgt for 1 år 

Valg af revisor: Lone Wredstrøm genvalgt for 1 år 

Valg af revisorsuppleant: Johan P. V. Laustsen valgt for 1 år 

 
9) Meddelelser 

Jakob meddeler, at der efter generalforsamlingen er banko med gevinster. 
 

10) Eventuelt 
Lone oplyser, at der arbejdes med at få Københavner modellen fra Københavns 
Museum ned på Hundelufterpladsen ved Skt. Pauls plads.  
Herudover oplyser hun, at vi har 711 følgere på Facebook, hvilket bestyrelsen evt. kan 
arbejde videre med.  
Jesper mener ikke at vores 34-35 medlemmer er så mange, og ser muligheder i at 
bruge vores Facebook-følgere som medlemmer i stedet for.  
Vores næstformand Helle Kolding er flyttet til Herning, og har derfor svært ved at tage 
søndagsvagter. Medlem Peter har tilkendegivet, at han gerne vil tage søndagsvagter og 
giver en kort præsentation af sig selv. 
 
Formanden takker for fremmødet og takker for god ro og orden.  
Dirigenten takker for god ro og orden.  
       
      
      Teresa H. D. Løve 


