
Københavns befæstningsforening 

 

Referat fra foreningens generalforsamling, 26. august 2021.  

 

1. Valg af dirigent og referent 

Steen Rasmussen blev valgt som dirigent og Christian Melchiorsen blev valgt som referent. 

Steen tog herefter ordet som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet 

iht. foreningens vedtægterne. 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2020 

Vi nåede lige præcis at holde generalforsamling i marts sidste år. Derefter lukkede alt ned og vi 

havde et par mærkelige måneder med pressemøde på pressemøde med uforståelige nyheder.  

Da vi så småt begyndte at åbne igen var der flere fonde og statslige puljer der rettede sig mod at 

hjælpe blandt andet museerne i gang igen. I bestyrelsen opdagede vi pludselig at Realdania 
havde en pulje som rettede sig mod museer og lignende der tidligere havde modtaget tilskud fra 

Realdania. Puljens formål var at hjælpe trængte museer mm og sørge for at de fik nogle penge i 

entrékassen igen ved at holde arrangementer og lignende. Vi havde mulighed for at søge puljen 

fordi Københavns Befæstning havde været støttet af Realdania før og var heldige at de var 

positive og gav os penge til: 

* At give gratis entré til Befæstningens dag på de steder der normalt har entré 

* At lave en ny folder der kunne formidle de oplevelser der er på befæstningen 

* At give foreningerne tilskud til aktiviteter på Befæstningens dag 

* At lave markedsføring af arrangementet via roll-ups mm. 

Desværre måtte vi aflyse størstedelen af arrangementerne på Befæstningens dag og fik derfor 

lov at Realdania til at udskyde arrangementet med først et halvt og til sidst et helt år.  

I juni 2020 var der heldigvis så åbent i landet at vi kunne gennemføre en skøn sommerudflugt 

for medlemmerne til Saltholm. Vi var heldige at Saltholms Ejerlaug – og Claus Ehlers var så søde 

at vise os rundt. Og at Flakfortet var søde at hjælpe os med transporten derover. Vi gik en dejlig 

tur og spise medbragt mad i aftensolen. Det var virkelig spændende at opleve øen – og vi fik 

også lige kigget lidt på Saltholm Batteri undervejs.  

Sidste år på generalforsamlingen snakkede vi om at vi havde undersøgt muligheden for at 

overtage hjemmesiden Befæstningen.dk. Det har vi nu gjort. Men desværre har det vist sig 

sværere end først antaget at genoplive siden. Det skyldes rent teknisk at hjemmesiden ”døde” 

kort før vi overtog den fordi teknikken bag den var ud-dateret. Derfor måtte vi have 

Naturstyrelsen til at hjælpe med at række al data ud af den. Den data har vi nu, men det vil 

kræve en hel del penge at genskabe siden og sikre at alle tekster er tidssvarende osv. Det 

projekt kræver derfor at vi søger en fond eller lignende om penge til det. 



Hvis I har oplevet at kommunikationen til jer er kommet lidt fra forskellige kilder i løbet af året 

vil jeg lige forklare at det skyldes at jeg var sygemeldt i en periode fra september til februar 

hvor Christian, som næstformand overtog ledelsen af bestyrelsen.  

 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Hans fremlagde som foreningens kasserer det udleverede regnskab og gennemgik nøgletallene 

som ses nedenfor.  

Nøgletal 2020 
Samlede indtægter  
Samlede udgifter  
Samlet underskud  
Saldo pr. 1/1-2020  
Saldo pr. 31/12-2020  

 
0,00 kr. 

3.715,40 kr. 
3.715,40 kr. 

43.095,30 kr. 
39.379,90 kr. 

 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

4. Fremlæggelse af foreningens arbejdsplan 

Kristine startede som formand med et oprids af foreningens formål, samt konstatere at vi 

overordnet i 2020 har formået at opfylde alle punkter, som er: 

- Planlægge befæstningsdagen 26. september 

o Programfolderen er klar og formidles på hjemmesiden mm. 

o Arrangementet markedsføres via Facebook og lokal presse 

- Afslutte Realdaniaprojekt 

o Færdiggøre folder og lave afrapportering efter Befæstningens dag 

- Facilitere Driftforum 

o Næste møde indkaldes i oktober 

- Planlægge medlemsarrangement 

o Ideer til næste års arrangement modtages gerne! 

- Emner som bestyrelsen vil arbejde med i 2021: 

o Muligheden for at genoplive hjemmesiden Befæstningen.dk.  

o Mulighed for fælles information til turister 

o Samarbejdet med Slots og Kulturstyrelsen 

-  Ideer til andre emner er velkomne! 

 

Peter Torning nævner, at det Kgl. Bibliotek muligvis kunne have kopi af gl. hjemmeside. 

(Vidensbank og befæstnignen.dk). 

Martin Jespersen oplyser at vidensbanken har meget data men at interaktive dele realistisk ikke 

længere er tilgængelige.  

Steen Rasmussen nævner, at der på Greve Museum er en medarbejder der har været på 

rigsarkivet og muligvis kan bidrage i processen.  

 



5. Fremlæggelse af regnskab for Realdania projektet 

Hans fremlagde som foreningens kasserer det udleverede regnskab og gennemgik nøgletallene 

som ses nedenfor.  

Nøgletal Realdania projekt, 2020 
Samlede indtægter, Realdania  
Samlede udgifter  
Resterende beløb på bankkonto 

 
198.900,00 kr. 

90.850,00 kr. 
108.050,00 kr. 

 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

Efter godkendelsen af regnskabet sætter Kristine et par ord på processen omkring tilblivelsen 

af folderen, som oprindeligt blev bestilt hos Tom og Peter. Det oplyses at der har været 

kommunikationsudfordringer og første leverance var et flot produkt med fokus på historie, 

men et stykke vej fra en folder til børnefamilierne som har behov for at vide hvad der kan 

opleves hvor, i dag.  

Ny folder er ved at være klar og sendes til kommentering hos alle inden for få dage.  

Claus Ehlerns spørger om foldern bliver gratis – det gør den, er en del af bevillingen fra 

Realdania.  

Inge kommentar at der i regnskabet står Gladsaxefortet, hvilket skal rettes til Gladsaxefortets 

Venner. 

Tom spørger til trykdato. Det oplyses at den store folder ligger klar til befæstningsdagen.  

Martin sætter ord på slut proces frem mod tryk.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende er ikke på valg: Hans, Bengt og Flemming 

Følgende er på valg: Kristine Adler-Nissen (genopstiller ikke), Steen Rasmussen (genopstiller) 

og Christian Melchiorsen (genopstiller ikke).  

Ingen af de tilstedeværende ønsker at stille op – bestyrelsen igangsætter egen rekruttering.  

Der er ingen der stiller op som suppleanter hvorfor der ikke blev valgt nogen. 

 

Tom spørger ift. rekrutteringsprocessen og efterlyser tidligere rekruttering fra bestyrelsen. Det 

oplyses at der har været opfordring i flere mail.  

Claus spørger om baggrund for Kristines og Christians udtrædende af bestyrelsen. Det oplyses 

at der har været udfordringer omkring samarbejde med folder m.m. med enkeltpersoner. 

Samarbejde der desværre har taget uforholdsmæssigt meget energi.  

Steen oplyser at der pt. er 28 medlemmer og der godt kunne have været bedre fremmøde.  

 



7. Valg af revisorer 

Peter Thorning Christensen genopstiller og blev genvalgt som revisor for et år.  

Steen kontakter Peter Breddam om han ønsker genvalg.  

Suppleant: Jens Mortensen stiller op og blev valgt.  

 

8. Indkomne forslag 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag hvorfor punktet udgik.  

 

9. Eventuel 

Rikke nævner det om den brede sammensætning af foreningen med forskellige interesser og 

mødetider. Det foreslås at næste års tur kan ligge på Bagsværd Fort. Det oplyses ydermere at 

Buddinge park åbner i morgen som rekreativ park.  

Claus spørger lidt mere ind til det der har gjort Kristine og Christian trækker sig og det er pga. 

realdaniaprojektet. Det oplyses at der også har været udfordringer om ambitioner og formål 

internt i bestyrelsen.  

Martin har opfordring til den ny bestyrelse. Befæstningen er gået fra at være et glemt lukket 

anlæg til en række forter nu har befæstningens dag dagligt. Flere forter har daglig driftsopgaver 

og behov for aktiv formidling. Claus støtter op om og nævner flere eksempler på steder der har 

sket stor transformation de seneste år.  

 

Steen erklærer generalforsamlingen for lukket med god ro og orden.  

 

 


