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Dagsorden for og referat af ordinær generalforsamling (udskudt pga. 
coronakrisen) i Støtteforeningen Nyboders Minde, onsdag den 24. juni 2020 
kl. 18:30 
 
Generalforsamling indkaldes skriftligt, enten via e-mail eller med mindst 14 dages varsel på 
hjemmesiden, og skal indeholde følgende punkter: 
 

Dagsorden 
1. Åbning af generalforsamlingen 

2. Valg af dirigent 

3. Protokol. Referat af sidste ordinære generalforsamling 

4. Formandens beretning 

5. Regnskab 

6. Indkomne forslag 

7. Vedtagelse af støtten til Mindestuerne 

8. Valg af bestyrelse: 

8.1 Valg af formand 

8.2 Valg af sekretær 

8.3 Valg af bestyrelsessuppleant 

8.4 Valg af bestyrelsessuppleant 

8.5 Valg af revisor 

8.6 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 fredag d. 19. juni 
2020.  
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Referat 
Til stede i alt: 9 personer 
Fra bestyrelsen: Jakob K.V. Laustsen, Lise Kehlet, Jesper Weidick, Helle Kolding , Thorbjørn 
Hein 
Frivillige: Lone Wredstrøm 
Øvrige stemmeberettigede: 3 

 
1. Åbning af generalforsamlingen 

Formand Jakob K.V. Laustsen bød kl. 18:36 velkommen og indstillede på vegne af 
bestyrelsen Johan Laustsen til dirigent. 
 

2. Valg af dirigent 
Johan Laustsen valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen ikke var lovlig indkaldt: Varslet skal offentliggøres 14 dage i 
forvejen, og da bestyrelsen først publicerede indbydelsen den 11. juni kl. 09:00, var 
der således en 9 timers forsinkelse. De tilstedeværende deltagere besluttede 
enstemmigt, at generalforsamlingen trods dette var beslutningsdygtig, hvilket den 
jf. vedtægternes paragraf 5.j. i øvrigt er uanset antal medlemmer mødt frem. 
 

3. Protokol. Referat af sidste ordinære generalforsamling 
Sekretæren gennemgik sidste års referat i hovedpunkter. 
 

4. Formandens beretning 
Formanden takkede for ordet og et godt år, og gav så følgende 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. Sociale medier og 
private korrespondancer til os i bestyrelsen bekræfter, at der er en stor interesse for 
Nyboder.  
 
Vi ønsker os nye medlemmer, og derfor vil bestyrelsen det kommende år prøve at 
udarbejde en strategi for, at interesserede tegner et medlemskab af 
Støtteforeningen. Et mål kunne fx være 100 betalende medlemmer. 
 
Støtteforeningen afholdt traditionen tro juletræstænding den første søndag i 
advent med mange besøgende. Det er en hyggelig dag, hvor vi har mange 
besøgende på meget kort tid. Dagen kræver meget planlægning og ikke mindst 
forberedelse og oprydning. I bestyrelsen vil vi derfor gerne evaluere på 
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juletræstænding, så det er en glæde for både os såvel som de besøgende at deltage 
i arrangementet.   
 
I 2018 fik Støtteforeningen bevilliget penge fra tre små fonde til at udarbejde en 
særudstilling om Koleraepidemien i 1853. Den 26. maj 2019 blev særudstillingen 
åbnet i forbindelse med en medicinskhistorisk konference, der blev afholdt i 
København den uge, og Nyboders Mindestuer lagde hus til en række oplæg og 
debatter. Der var bl.a. oplæg fra en forsker på KU, der fortalte om kolera og 
udbruddet i København i 1853, en aktuel læge i Forsvaret der fortalte om hendes 
oplevelser med at være udsendt på mission samt en norsk viceadmiral og læge, som 
har haft stor indflydelse på, hvordan det norske militær har udviklet behandling af 
soldater. Slutteligt gav Jakob en omvisning i Nyboder.  
 
I forbindelse med udstillingen blev der indkøbt 30 nye stole til skolestuen, og 
Forsvarets Boligkontor hjalp med at istandsætte skolestuen – tusind tak. Der var da 
også 30 deltagere, hvilket var det, der var sat som maksimum antal.     
 
Museet 
Det går virkelig godt for museet. Takket være en ihærdig indsats fra de frivillige, og 
især Lise, som koordinerer alle rundvisninger, har vi i 2019 haft mere end 50 private 
rundvisninger. Lise og Tom blev også fremhævet som flittige til at gennemføre 
rundvisninger. Det er mere end én om ugen til trods for, at vi ikke arrangerede 
rundvisninger i juli måned.  
 
Derudover har der været søndagsåbent 49 ud af 52 søndage i 2019, hvor der i 
gennemsnit har været lidt mere end 14 gæster forbi ugentligt.  
 
Kulturnatten i 2019 fandt sted fredag den 11. oktober 2019. Endnu engang havde vi 
et rigtig godt samarbejde med Forsvarets Boligkontor, og sammen udarbejdede vi 
en plan for aftenen, som vi selv såvel som vores gæster var godt tilfredse med. Vi 
frivillige i Nyboder bidrog bl.a. med små, korte oplæg med hvert deres fokus. 
Oplæggene var skræddersyet til personerne, og vi holdt oplæg om Livet som beboer 
i Nyboder, Slægtsforskning, Nyboders Politi, Gårdhavens udnyttelse, at være 
veteran i Nyboder samt koleraepidemien. Vi havde mere end 700 besøgende på blot 
5 timer. Desværre fik vi dog ikke udsolgt af skibsøl.  
 
I år falder Kulturnatten fredag den 9. oktober, og igen i år planlægger vi at holde 
små konkrete oplæg om forskellige emner. Alt sammen koordineret med Esben 
Andersen og Forsvarets Boligkontor.  
 
Nyt Forretningsudvalg 
Støtteforeningen Nyboders Minde anså det for nødvendigt at opdatere 
Forretningsudvalgets medlemmer samt at udarbejde en ny forretningsorden for 
Nyboders Mindestuer.  
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Udvalgets nye medlemmer:  
- Formand for Støtteforeningen Jakob K.V. Laustsen 
- Chef for Forsvarets Boligkontor Esben Andersen 
- Orlogskaptajn og næstformand i Holmens Kirkes menighedsråd Michael Bager 
- Chefsergent og næstkommanderende i Kastellets Kommandantskab Jakob Dyhr 
- Historiker og æresmedlem af Støtteforeningen Johan P.V. Laustsen  
 
(Formanden gennemgik herefter i overordnede træk forretningsordenen såvel som 
nogle af de visioner, forretningsudvalget allerede har drøftet. –ref.) 
 
Planer for 2020 
Vi har de seneste mange år hele tiden planlagt nye udstillinger i Nyboders 
Mindestuer. Og for kort at opsummere er der de seneste år udarbejdet: 
”Mennesker, minder og myter”, ”Frømandskorpset”, ”Børneudstilling”, 
”Fotoudstilling”, ”29. august 1943” samt ”Koleraepidemien.” Og i år er ingen 
undtagelse. Men denne gang er vi gået i gemmerne og har fundet mange malerier 
og billeder af Nyboder, som vi gerne vil vise frem (formanden fremhævede særligt 
Toms og Lises benarbejde i forbindelse hermed. -ref.). 
 
I samarbejde med Forsvarets Boligkontor har vi planer om at åbne en udstilling til 
oktober, der skal hedde: ”Drømmen om Nyboder”. Det bliver en kunstudstilling, og i 
den forbindelse bliver der endnu engang lavet om i Skolestuen. Udstillingen bliver 
mere eller mindre permanent. 
 
(Esben Andersen fra Boligkontoret påpegede så, at han finder ideen virkelig god. 
Dertil fremhævede han, hvordan det er vigtigt, at vi hjælper hinanden til, at de 
frivillige ikke kommer til at bruge for meget tid, da der ellers er risiko for, at man 
mister gejsten. Dette er medvirkende til, at Boligkontoret med glæde støtter 
sådanne projekter. –ref.). 
 
 
*** 
 
Formanden rundede sin beretning af med at sige tak for det gode samarbejde, 
Støtteforeningen har med Boligkontoret; både med håndværkerne i Nyboder, 
arkitekten Charlotte Lauritzen og ikke mindst Esben Andersen, chef for 
Administrationssektionen ved FES. Yderligere rettede formanden tusinde tak til 
bestyrelsen for dennes mange frivillige timers arbejde og udtalte, at det er skønt at 
føle, at han har en bestyrelse, der engagerer sig og som kommer med ideer og lyst 
til at yde en indsats i Mindestuerne. 
 
*** 
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Efterfølgende drøftelser: 
 
Ang. rekruttering foreslog Esben Andersen, at man fx kunne lave et eller to 
særarrangementer kun for medlemmer. Desuden at man skal overveje, i hvilke 
sammenhænge man lægger tyngde i sin rekrutteringsindsats – fx til Kulturnatten. 
 
Der kom desuden flere forslag fra deltagerne om mulige rekrutteringsmuligheder, 
inden dirigenten brød ind og påpegede, at punktet formandens beretning skulle 
afsluttes og yderligere ideer drøftes i andre fora. 
 
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen med akklamation. 
 

5. Regnskab for Nyboders Mindestuer og Støtteforeningen Nyboders Minde 
Museets indtægter samlet for entré, rundvisninger og salg var kr. 57.771 mod et 
budget på 63.500. Budgettet for 2020 blev udarbejdet i februar og er på kr. 60.000, 
hvilket i lyset af corona nu kan ses værende for optimistisk. Regnskabet for museet 
er til orientering for generalforsamlingen og skulle således ikke godkendes. 
 
Ang. Støtteforeningens regnskab var udgifterne til anskaffelser ca. kr. 10.000 højere 
end budgetteret, primært grundet de nye stole til Skolestuen. Andet at bemærke er, 
at der ikke var nogen legatindkomst i 2019, om end der muligvis er et lille beløb fra 
Marineforeningen på vej, indbetalt senere. Øvrige udgifter blev gennemgået. 

 
Efter et par uddybende spørgsmål fra generalforsamlingen blev regnskabet for 
Støtteforeningen godkendt uden anmærkninger. 
 

6. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag.  
 

7. Vedtagelse af støtten til Mindestuerne 
Generalforsamlingen vedtog, at Støtteforeningen kan og vil give støtte til Nyboders 
Mindestuer.  
 

8. Valg af bestyrelse 
Jf. vedtægternes paragraf 5.d. er formand og sekretær på valg i lige år for en 2-årig 
periode. Revisor, revisorsuppleant og bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad 
gangen. 

8.1 Valg af formand 
Jakob K.V. Laustsen genvalgt for 2 år. 

8.2 Valg af sekretær 
Thorbjørn Hein genvalgt for 2 år. 

8.3 Valg af bestyrelsessuppleant 
Helle Kolding genvalgt for 1 år. 

8.4 Valg af bestyrelsessuppleant 
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Ulrik Bak Kirk har valgt at træde tilbage, og der var ikke nogen ny kandidat, 
hvorfor posten kommer til at stå ubesat. 

8.5 Valg af revisor 
Lone Wredstrøm genvalgt for 1 år. 

8.6 Valg af revisorsuppleant 
Johan P.V. Laustsen genvalgt for 1 år. 
 

9. Meddelelser 
Formanden meddelte, at Esben Andersen efter generalforsamlingen ville give en 
rundvisning i tre Nyboder-lejligheder. 
 

10. Eventuelt. 
Lone Wredstrøm lagde op til, at man ang. rekruttering kunne rette søgelyset på 
Nyboders Beboerforening. Det blev drøftet, at man i så fald skal finde en type 
arrangement, der passer til målgruppen. Espen Andersen nævnte fx en art afslappet 
beboersamling en dag. Det blev påpeget, at der har været forsøg på disse tiltag, og 
at der ikke endnu ikke rigtig har været træf i målet fsva. rekruttering, endsige 
fremmøde. Thorbjørn nævnte, at man måske kunne kigge på kadetterne, hvem han 
fornemmer faktisk er interesserede i Nyboders historie, og i det hele taget blev der 
drøftet forskellige målgrupper. Der er forskel på interesse/behov blandt de, der bor 
her og ser bygningerne hver dag versus medlemmer, for hvem selve det at se 
boligerne er spændende i sig selv. 
Én ting, der blev slået fast, var, at receptioner mv. IKKE kommer til at ske grundet 
historikken ang. den type arrangementer. 
Debatten måtte afsluttes, men der var meget at arbejde videre med for bestyrelsen. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen takkede dirigenten. 
 
Formanden takkede for fremmødet og god ro og orden, hvorefter 
generalforsamlingens deltagere deltog i rundvisning ved Esben Andersen.  
 
Afslutningsvis fortsatte drøftelserne i gårdhaven under sociale omstændigheder. 

 
Referat: 

Thorbjørn Hein 
Sekretær i bestyrelsen 

24. juni 2020 
 

N.B. Underskrevet version forefindes, men lægges ikke på hjemmeside. 


