
Københavns Befæstningsforening 

 

 

Referat fra foreningens generalforsamling den 30. maj 2022.  
 

1. Valg af dirigent og referent 

Steen Rasmussen blev valgt som dirigent og Hans Nielsen blev valgt som referent. 

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

iht. foreningens vedtægter. 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2021 

Realdania projektet er nu afsluttet. 

Bestyrelsesarbejdet har været påvirket af pandemien og det har medført, at der ikke er blevet 

igangsat nogen projekter. Vi har holdt nogle bestyrelsesmøder.  

4 bestyrelsesmedlemmer er alt for lidt, så vi opfordrer medlemmerne til at få 6-7 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Beretningen blev vedtaget. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2021 

Hans fremlagde som foreningens kasserer det udleverede regnskab og gennemgik nøgletallene 

som ses nedenfor.  

Nøgletal 2021 

Samlede indtægter  

Samlede udgifter  

Samlet underskud  

Saldo pr. 1/1-2021  

Saldo pr. 31/12-2021  

    

750,00 kr. 

                                                        3.498,92 kr. 

2.748,92 kr. 

39.380,00 kr. 

36.361.08 kr. 

 

Realdaniaprojektet er nu helt afsluttet. 

 

 

Revisorer Peter Thorning Christensen var utilfredse med, at vi ikke fra banken fik en opgørelse 

af regnskabet, og at det ikke omfattede Realdania-projektet. Revisorerne havde derfor svært ved 

at godkende regnskabet på det grundlag. 

Den tidligere formand Kristine oplyste, at det skulle være et separat regnskab for Realdania-

projektet, og derfor blev regnskabet opdelt i et foreningsregnskab og et Realdaniaregnskab. 

Kristine oplyste, at hun havde lavet et regnskab for Realdaniaprojektet.  

Kassereren begrundede det med, at det sidste år blev vedtaget, at Realdaniaprojektet ikke skulle 

indgå i regnskabet. Revisorerne havde modtaget en kopi af konteringerne på bankkontoen fra 

slutningen af 2020 til begyndelsen af 2022, så de kan se indestående på bankkontoen den 1/1-

2021 og 31/12-2021, men bankens navn står ikke på bankens oversigt over konteringerne. 

Kassereren oplyste, at vores bank Lån & Spar Bank ikke giver disse oplysninger med brev, men 

heller ikke kræver noget gebyr for kontoen. 
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Det blev besluttet, at Kristine sender Realdaniaregnskabet til kassererne inden 14 dage og 

kassereren sender skærmprint af indestående på bankkontoen 1/1-2021 og 31/12 2021 til 

revisorerne. 

 

På den baggrund blev regnskabet godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af foreningens arbejdsplan for 2022 

Bestyrelsen havde besluttet at lade generalforsamlingen afgøre, om der i år skulle printes en 

folder om aktiviteterne på Befæstningsdagen, og om der skulle være en sommerudflugt. 

Der var både fortalere for og imod en printet folder. Det blev kritiseret, at den sidste år kom alt 

for sent, og at det var grunden til, at nogle ikke afhentede den.  

Det blev oplyst, at hjemmesiden ikke fungerer p.t. på grund af en teknisk fejl, som skal rettes i 

sommerens løb. Facebook skal også opdateres. 

Det blev besluttet, at der bliver printet en folder på 2 foldede A-4 sider ligesom sidste år, men at 

folderne skal bestilles for at undgå spild, så kun dem der har bestilt foldere, kan få dem, og 

samtidig er forpligtet til at afhente dem, når de er trykt. Folderen skal være trykt mindst godt en 

måned før befæstningsdagen. 

Udgangspunktet for folderen for 2022 er folderen fra sidste år, som vil blive rundsendt med en 

frist for indsendelse af rettelser/ændringer i teksten fra sidste år. Den trykte folder danner 

grundlag for omtalen på hjemmesiden. 

Morten fra Kongelundsfortet tilbød hjælp til udarbejdelse af folderen. 

Sommerudflugt 

Det blev besluttet at arrangere en sommerudflugt til Kongelundsfortet på en hverdagsaften medio 

august. Peter Thorning Christensen deltager i sommerudflugten og vil komme med et oplæg om 

Kongelundsfortets historie. Morten vender tilbage med forslag til dato. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bengt Svensson, Hans Nielsen og Flemming Torp var på valg. 

Følgende var ikke på valg: Steen Rasmussen 

Ingen af de tilstedeværende ønskede at opstille til bestyrelsen.  

Hans, Bengt og Flemming blev genvalgt. 

 

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

Morten fra Kongelundsfortet opstillede som suppleant, og blev valgt. 

 

7. Valg af 2 revisorer 

Peter Thorning Christensen genopstillede og blev genvalgt som revisor.  

Per Breddam genopstillede ikke.  

Jens Mortensen opstillede som revisor og blev valgt. 

 

8. Valg af revisorsuppleant 

Ingen opstillede som suppleant, så ingen blev valgt. 

 

9. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag. 

 Sbanen  
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10. Eventuelt 

Kristine beklagede, at meget af den viden, som Revitaliseringsprojektet for Københavns 

Befæstning indsamlede, er gået tabt. Mange sidder med viden og billeder, som vil kunne 

udbredes, og hun foreslog derfor etablering af en platform, hvor vi kunne dele det, som vi 

hver især har draget frem. 

Steen vil kontakte Mosede Fort for at høre, hvordan deres vidensbank fungerer.  

 

Dirigenten takkede herefter for forholdsvis god ro og orden.  

 

 


