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Dagsorden for og referat af ordinær generalforsamling (udskudt pga. 
coronakrisen) i Støtteforeningen Nyboders Minde, søndag den 29. august 
2021  
 
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 

7. Vedtagelse af støtten til Mindestuerne 

8. Valg af bestyrelse: 

8.1 Valg af næstformand 

8.2 Valg af kasserer 

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 onsdag d. 25. august 
2021.  



Støtteforeningen Nyboders Minde  29. august 2021 

 2 

Referat 
Til stede i alt:  
Fra bestyrelsen: Jakob K.V. Laustsen, Lise Kehlet, Jesper Weidick, Tom Olsen, Helle Kolding 
Frivillige: Lone Wredstrøm, Ida Birkemose,  
Øvrige stemmeberettigede: 5 + 

 
1. Åbning af generalforsamlingen 

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

2. Valg af dirigent 
Johan Laustsen valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  
 

3. Protokol. Referat af sidste ordinære generalforsamling 
Jakob K.V. Laustsen gennemgik sidste års referat i hovedpunkter. 
 

4. Formandens beretning 
Formanden takkede for ordet og et godt år, og gav så følgende beretning. 
 
*** 
De seneste 18 måneder har kulturlivet i hele landet været gået lidt i stå, pga. 
coronapandemien. Rundvisninger har været aflyst, Kulturnatten blev aflyst og 
alle/flere har nok oplevet en form for coronatræthed.   

Da museet endeligt kunne åbne igen for offentligheden, så udbrød der smitte i Skt. 
Pauls sogn, og vi skulle derfor holde yderligt lukket.  

Alt dette har selvfølgelig påvirket besøgstallet og aktiviteterne i Mindestuerne.  

Men vi fik også en tænkepause, hvor vi kunne bruge god tid på at iværksætte en 
udstilling som vi længe har drømt om at lave. Og resultatet har vi netop været vidne 
til. Det var meget befriende, endeligt at kunne åbne udstillingen; Drømmen om 
Nyboder.  

Jeg vil gerne rette en særlig tak til Forsvarets Boligkontor for uvurderlig hjælp med 
at få sat skolestuen i stand. Vi har et fremragende samarbejde, og ved at nogle 
ansatte ved FES har haft deres daglige gang i Nyboder/mindestuerne, er der sket 
rigtig mange forbedringer i mindestuerne.  

 

Derudover har vi fået endnu en frivillig i Mindestuerne som gerne vil hjælpe med 
søndagsvagter. Ida Birkmose bor i Nyboder, har været med i arktisk kommando og 
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arbejder i dag i beredskabsstyrelsen. Og hun har tilbudt at blive en del af 
frivilligkorpset i Nyboder, hvilket vi er meget glade for.  

Planer for 2021  

Nu har vi åbnet ny udstilling. Og vi har fået samlet et godt hold af frivillige. Så vores 
arbejde er nu, at komme op i omdrejninger igen. Vi skal have gang i flere 
rundvisninger, have lidt flere bestyrelsesmøder hvor vi organiserer os yderligere og 
opdatere vores hjemmeside.  

Rundvisere: Lise, Tom og Lone 

Søndagsvagter: Thorbjørn, Tot, Ida, Helle, Lise, Tom, Michael og Lone 

Regnskab og medlemsoversigt: Jesper 

Overordnet ansvar og kontakt med FES: Jakob 

Derudover skal der arrangeres et efterårsmøde i Forretningsudvalget, som beatår af 
Esben Andersen, Jakob Dyhr, Michael Bager, Johan Laustsen og Jakob Laustsen.  

Derudover er vi tilmeldt Kulturnatten den 15. oktober 2021, som vi skal have 
forberedt.  

Jeg vil runde af med at sige tak for det gode samarbejde vi har med FES. Det gælder 
både håndværkerne, Anders og Kim, arkitekten Charlotte Lauritzen, Trine som 
hjælper med flere administrationsopgaver og ikke mindst Esben Andersen, som vi 
arbejder tæt sammen med. Alle i FES har et hjerte for Nyboder – og derfor arbejder 
Støtteforeningen og FES så godt og konstruktivt sammen.   

Og så vil jeg sige tusind tak til bestyrelsens 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 til alle de frivillige.  

*** 
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. 30.077,75 mod et 
budget på 60.000. Det skyldes corona, hvor museet blev nødt til at holde lukket og 
vi ikke kunne arrangere rundvisninger. Regnskabet for museet er til orientering for 
generalforsamlingen og skulle således ikke godkendes. 
 
Ang. Støtteforeningens regnskab har både indtægter og udgifter været ret 
begrænset. Der var indtægter for 2.266 kr. og udgifter for 3.938 kr.  
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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 næstformand og kasserer på valg i ulige år for en 
2-årig periode. Revisor, revisorsuppleant og bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år 
ad gangen. 

8.1 Valg af næstformand 
Lise Kehlet genvalgt for 2 år med en klausul om, at der ikke må ske Jakob 
noget.  

8.2 Valg af kasserer 
Jesper Weidick genvalgt for 2 år. 

8.3 Valg af bestyrelsessuppleant 
Helle Kolding genvalgt for 1 år. 

8.4 Valg af bestyrelsessuppleant 
Ida Birkemose valgt for 1. år.  

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 
Ingen.  
 

10. Eventuelt. 
Ingen.  
Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen takkede dirigenten. 
Formanden takkede for fremmødet og god ro og orden.  

 
Referat: 

Jakob K.V. Laustsen 
Formand i bestyrelsen 

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


