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Dagsorden for og referat af ordinær generalforsamling i Støtteforeningen 
Nyboders Minde, onsdag den 30. marts 2022  
 
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.  
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Referat 
Til stede i alt:  
Fra bestyrelsen: Jakob K.V. Laustsen, Lise Kehlet, Tom Olsen, Helle Kolding, Ida Birkemose, 
Thorbjørn Hein 
Frivillige: Michael Bager  
Øvrige stemmeberettigede: 2 

 
1. Åbning af generalforsamlingen 

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

2. Valg af dirigent 
Michael Bager 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. 
 
*** 
Den seneste generalforsamling blev afholdt for kun 7 måneder siden, den 29. august 
2021, i forbindelse med ferniseringen af udstillingen ”Drømmen om Nyboder.” Der 
var i den anledning stor tilslutningen til generalforsamlingen, hvor bl.a. 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse deltog, og her blev en masse gode initiativer 
og planer præsenteret. Desværre havde coronaen ikke helt sluppet sit tag i 
samfundet, og museet blev nødt til at lukke for en periode igen, og dermed faldt 
aktiviteten i Støtteforeningen og på museet.  
 
Vi nåede dog at afholde Kulturnat, hvor flere hundrede gæster besøgte Nyboders 
Mindestuer. På aftenen var der udlevering af skibsøl og beskøjter, samt flere oplæg 
om livet i Nyboder.  
 
Derudover har jeg deltaget i et møde med foreningen Kastellets Venner, hvor det 
blev aftalt at samarbejde hvor det er muligt.  
 
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.   
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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. 
Dirigenten påskønnede den korte tale. 
 

5. Regnskab for Nyboders Mindestuer og Støtteforeningen Nyboders Minde 
Kassereren var blevet syg på dagen, så det tilfaldt formanden at gennemgå 
regnskabet ud fra kassererens noter. 
Ang. Museet: 
- Færre entréindtægter grundet corona 
- Flere udgifter til rengøring grundet mere rengøring foretaget 
- Modtog donation fra Støtteforeningen mhp. større balance mellem museum og 

forening 
 

Ang. Støtteforeningens regnskab har både indtægter og udgifter været ret 
begrænset – der er ikke sket meget. Det markante er den ovennævnte donation. 

 
Efter et par uddybende kommentarer 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. Det kan fx være artefakter til udstilling eller lignende, efter 
bestyrelsens situationsbestemte vurdering. 
 

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 
Ida Birkemose valgt for 1. år.  

8.5 Valg af revisor 



Støtteforeningen Nyboders Minde  30. marts 2022 

 4 

Lone Wredstrøm genvalgt for 1 år. 
8.6 Valg af revisorsuppleant 

Johan P.V. Laustsen genvalgt for 1 år. 
 

9. Meddelelser 
Formanden meddelte, at han værdsatte fremmødet, og sekretæren meddelte, at 
han har fået nyt job.  
 

10. Eventuelt. 
Ingen reelle punkter, men udmærkede maritime, kulturelle og almenmenneskelige 
drøftelser deltagerne imellem.  
Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen takkede dirigenten. 
Formanden takkede for fremmødet og god ro og orden.  

 
Referent: 

Thorbjørn Hein 
Sekretær i bestyrelsen 

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


