Generalforsamlingen i Støtteforeningen Nyboders Minde, 24. marts 2019

Dagsorden for generalforsamlingen
Generalforsamling indkaldes skriftligt enten via e-mail eller med mindst
14 dages varsel på hjemmesiden og skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åbning af generalforsamlingen
Valg af dirigent
Protokol. Referat af sidste ordinære generalforsamling
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Vedtagelse af støtten til Mindestuerne
Valg af bestyrelse
8.1 Valg af Næstformand
8.2 Valg af Kasserer
8.3 Valg af Bestyrelsesmedlem
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
den 17. marts 2019.

Referat fra generalforsamlingen
I alt 12 personer til stede:
Fra Bestyrelsen: Jakob K. V. Laustsen, Lise Kehlet, Jesper Weidick, Tom Olsen & Thorbjørn Hein.
Frivillige: Peter Andersen & Lone Wredstrøm.
Medlemmer: 5 medlemmer af Støtteforeningen, herunder dirigenten - Michael Bager.

1) Åbning af Generalforsamlingen
Formand Jakob K.V. Laustsen åbnede generalforsamlingen.
2) Valg af dirigent
Michael Bager blev valgt som dirigent. Dirigenten bekræftede, at generalforsamlingen
er lovlig indkaldt.
3) Protokol, referat af sidste ordinære generalforsamling.
Formanden gennemgik sidste års referat i hovedpunkter.
4) Formandens beretning ved Jakob K.V. Laustsen
Støtteforeningens primære opgave er at varetage den daglige drift af Nyboders
Mindestuer. Det indebærer bl.a. at holde søndagsåbent for offentligheden og
arrangerer private rundvisninger. Og 2018 var igen et godt år på den front. Vi havde
åbent 47 søndage i 2018, og i gennemsnit kom der 14 gæster pr. gang, hvilket vil sige
et besøgstal på ca. 650 i vores offentlige åbningstid.
Derudover har vi mange møder, arrangementer og rundvisninger for private. Lise
koordinerer alle rundvisninger og tager heldigvis rigtig mange selv.
I 2018 havde vi 72 arrangementer og private rundvisninger i Mindestuerne, hvilket
svarer til næsten 1,5 aktivitet om ugen, - året rundt.
Det er kun muligt at have så mange aktiviteter i Mindestuerne pga. de frivillige kræfter,
- og formanden er utrolig stolt af de kompetente og engageret frivillige der er tilknyttet
Nyboders Mindestuer. Formanden takker alle frivillige.
Udover arbejdet med at formidle Nyboders historie, så har Bestyrelsen også til opgave
at forny sig, sammensætte nye udstillinger og vedligeholde den gode kontakt med
Forsvarets Boligkontor/Esben Andersen. Og vores samarbejde med Forsvarets
Boligkontor/Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse/Esben Andersen fungerer rigtig
godt. FES er utrolig glade for de opgaver vi påtager os i Mindestuerne, og i samarbejde

med dem, er vi i gang med at udforme en ny udstilling om koleraepidemien & læger i
Forvaret, samt Forsvarets Veteranindsats.
Ulrik Bak Kirk fra bestyrelsen havde i tidernes morgen en idé om at sætte fokus på
koleraepidemien som begyndte i Nyboder i 1853 og som spredte sig til København og
slog utrolig mange mennesker ihjel. Den idé er ved at blive til virkelighed, og vores
forventning er, at udstillingen skal åbne ultimo maj 2019.
Udstillingen kommer til at have to fokuspunkter; 1) Koleraepidemien, - hvordan kom
kolera til Nyboder, hvordan behandlede man de syge og hvilke konsekvenser fik
epidemien for samfundet. 2) Dernæst laver vi en overgang til læger i Forsvaret i dag og
Forsvarets veteranindsats. Soldater bliver den dag i dag, vaccineret mod kolera når de
sendes ud på mission – og Danmark er et foregangsland i verden, mhp. en organiseret
indsats for alle veteraner.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i forbindelse med den nye udstilling
renoveret skolestuen. Alt er næsten fjernet fra Skolestuen, der er malet og vi får nye
lamper og stikkontakter. Det er vi meget taknemmelige for. Derudover har Ulrik søgt
fondsmidler, og vi har været så heldige at have fået bevilliget mere end 70.000 kr. til
den nye udstilling.
Vi har investeret i nye stole til skolestuen, og vi har nu råd til at lave en rigtig fin
udstilling. Vi melder snart ud, hvornår der er fernisering af den nye udstilling, og der er
alle medlemmer og venner af støtteforeningen naturligvis inviteret.
Ellers vil jeg runde af med at sige, at vi er meget glade for alle de medlemmer der
støtter op om foreningen. Vi har ikke så mange medlemmer, men dem der er, er meget
trofaste og det sætter vi stor pris på.
Og så glæder jeg mig til et spændende år 2019, hvor vores fokus stadig vil være at
formidle Nyboders historie til så mange som muligt, bibeholde den gode kontakt til
Forsvaret og ikke mindst, fortsætte med at arrangerer juletræstænding, Kulturnat og
forhåbentligt andre og flere aktiviteter for alle med interesse for Nyboder.
Spørgsmål fra generalforsamlingen:
Der blev spurgt, om opsætningen af koleraudstillingen alene skulle udføres af
formanden. Nej, Ulrik og formanden skitserer i påsken, derudover kommer der en
tømrer ind over. ALLE er meget velkomne til at bidrage med praktisk arbejde. Der

kommer noget på skrift. Lone supplerede med at fortælle om, at der bliver personlige
fortællinger.
Fra salen blev det foreslået, at Nyboders Mindestuer prøver at hoppe med på
Forsvarets stand ved Historiske Dage. Formanden vil kontakte Forsvaret om dette.
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen med akklamation.
5) Regnskab og budget for Nyboders Mindestuer og Støtteforeningen Nyboders
Minde 2017
Forsikring for både 2018 og 2019 er betalt på én gang, hvorfor budgettet for 2018
overskredet. I december 2019 betales forsikring for 2020, og der forventes en stigning
i præmien.
Angående hjemmeside skærer Jesper to ud af tre hostmastere, da kun én er nødvendig.
En regning for 2017 blev først journaliseret i 2018.
Elregning er steget – elpriser generelt er steget, men husk selvfølgelig altid at slukke
efter sig.
Posten ”Bonner” var høj, men skal ses i lyset af, at der er blevet afholdt flere
arrangementer.
Overskuddet på kontoen på godt kr. 5.000. Der er et ekstra beløb på 90 øre, som
kassereren ikke kan gøre rede for.
Ang. støtteforeningens regnskab er der kommet cirka kr. 70.000 ind fra legater, som
formanden nævnte i sin beretning.
Efter et par uddybende spørgsmål blev begge regnskaber og budgetter godkendt af
generalforsamlingen.
6) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7) Vedtagelse af støtten til Mindestuerne
Generalforsamlingen vedtog, at Støtteforeningen kan og vil give støtte til Nyboders
Mindestuer.

Adspurgt om medlemstallet sagde formanden, at han vil gøre mere reklame for at
rekruttere. P.t. kommer der 1-2 nye medlemmer om måneden. Marineforeningen (den
centrale) gav en donation, da formanden prikkede til dem. Lone supplerede med, at det
historisk er Brøndby Marineforening, der på enkeltpersonbasis har været trofaste
medlemmer.
Danmarkssamfundet har støttet med flag og i øvrigt inviteret til Nyboders Mindestuer
til Valdemarsdag med et to mands fanekommando.
8) Valg af bestyrelse
Næstformand siden 2012 Helle Kolding er flyttet til Jylland og trak sig fra posten, men
sendte mange hilsner og ønsker at stille op som suppleant.
Efter en præsentation af dem, der ønsker at stille op til bestyrelsen, ser bestyrelsen for
Støtteforeningens Nyboders Minde 2019-2020 således ud.
Valg af næstformand: Lise Kehlet valgt for 2 år
Valg af kasserer: Jesper Weidick genvalgt for 2 år
Valg af bestyrelsesmedlem: Tom Olsen valgt for 2 år
Valg af bestyrelsessuppleant: Ulrik Bak Kirk genvalgt for 1 år
Valg af bestyrelsessuppleant: Helle Kolding valgt for 1 år
Valg af revisor: Lone Wredstrøm genvalgt for 1 år
Valg af revisorsuppleant: Johan P.V. Laustsen genvalgt for 1 år
9) Meddelelser
Jakob meddeler, at der efter generalforsamlingen er banko med gevinster.
Historiequizzen på DR K fik under generalforsamlingen en sms fra Lone om, at
Nyboders Mindestuer gerne stiller sig til rådighed som lokalitet for en udgave af
programmet.
10)
Eventuelt
Lone efterlyste, om nogen tilstedeværende havde et apparatur til overførsel af
lysbilleder til digitalt. Det var der ikke, hun prøver selv.
Lone oplyser, at vi har 789 følgere på Facebook. Lone lægger links mv. om det gamle
København og skaber derved trafik på siden. Tom supplerede med, at han spørger

søndagsgæster, hvordan de har fundet frem til museet; mange dansktalende kommer
via Facebook.
Thorbjørn foreslog, at vi foreslår et rundvisningssærarrangement til Brøndby
Marineforening mhp. rekruttering til støtteforeningen. Det skal helt klart inkludere øl.
Bestyrelsen vil drøfte forslaget.
Dirigenten takker for god ro og orden, og generalforsamlingen takkede dirigenten.
Formanden takker for fremmødet og takker for god ro og orden.

Referent: Thorbjørn Hein

