Resumé af referat fra generalforsamling i KASTELLETS VENNER onsdag den 27. april 2016.
Ad. Dagsordens pkt.:
1. Valg af dirigent: Henrik Frost Rasmussen blev foreslået og valgt.
2. Valg af stemmetællere: H. Vensild og H.J. Brandt blev valgt.
3. Beretning ved Formanden
Formanden (FM) fastslog, at museumsåret havde været et noget bedre museumsår end 2014 samt at
man havde haft fin gavn af ”de frivillige billetdamer” (omfattede i øvrigt også et par herrer).
FM nævnte at gæsterne i sæsonen kunne betale både med div. kredit Card og det seneste Mobil Pay.
FM var fortsat meget glad for regionskommunens tilskud, ”det er vores eksistens grundlag”.
Politikerne bør fortsat indse, at den slags kultur museet står for kun kan bevares med tilskuddet.
FM berørte dernæst medlemmerne af foreningen samt den frivillige arbejdskraft, der nødvendigvis ikke
var medlem af foreningen og roste dem for loyaliteten.
Vedr. medlemstallet havde foreningen desværre kunnet konstatere, at medlemstallet var faldende. KV
havde højst 170 medlemmer.
FM fortsatte med at beskrive den potentielle gæsteskare. Den kunne opdeles i tre kategorier, nemlig:
Feinschmeckeren, den person, der systematisk opsøger museer overalt. Dernæst familien, det var den,
der fyldte mest, og den, der efter FM mening, burde have den store opmærksomhed – såfremt man
ønskede flere gæster.
Den tredje gruppe identificerede FM som ”skoleklasserne”, der ikke udgjorde den helt store gruppe,
med var dog et godt ”indslag” i sæsonens ”skulderarrangement” (forår og efterår).
Afslutningsvis konkluderede FM til dette punkt, at museet i sæsonen havde levet op de tre kategorier af
bessøgende.
Dernæst fokuserede FM på museumslederen (ML) og hjælpen fra medlemmerne. Bestyrelsen var meget tilfreds med ML og ikke mindst det arbejde, der udføres i tilknytning til museet på mange områder.
Med frivillige og andre interesserede bød det ML et mindre ”ledelsesansvar”, som foruden hovedarbejdet som guid for udstillingerne vel nok gav rigeligt med arbejde ikke blot i sæsonen, men også en hel
del uden for sæsonen.
FM takkede alle de personer, der i sæsonen havde ydet museet stor hjælp. Herunder hørte også bestyrelsen og de bestyrelsesmedlemmer, der kom fra hhv. Kommandanten på Bornholm og Bornholms Museum.
FM gik derefter over til at beskrive, de opgaver og projekter, der havde og fortsat har bestyrelsens bevågenhed.
Et nyt varmeanlæg til hovedmagasinbygningen, idet det gl. lufttørringsanlæg ikke stod mål med hverken reparationsudgifter eller driftsomkostninger. Derfor fokuserede man på et nyt luft-varmeanlæg,
men man måtte først ”overvinde” både ret så restriktive fredningsbestemmelser for bygningerne samt
søge en finansiering; sidstnævnte gerne igennem fonde. Museet arbejder på at skitsere et projekt over
for Bornholms Museum, der således umiddelbart ville kunne fremsendes til relevante myndigheder
mhp. godkendelse.
Den anden store opgave, bestyrelsen har drøftet, var kalkning af selve Kasteltårnet. Det har været udskudt fra sidste år og kom måske igennem i år forudsat, at man kunne få frivillige ”kalkere” til at udføre
arbejdet.
Det tredje projekt, som bestyrelsen har drøftet, var at få genrejst den store flagstang, der står sydøst
for Kasteltårnet, idet den nu er knækket. Muset har over for Bornholms Museum erklæret, at det er vil1

lig til at foretage flagning fra flagstangen på de officielle flagdage, såfremt flagstangen bliver genrejst.
Bornholms Museum ville besigtige flagstangen og vende tilbage til sagen.
FM sidste punkt i redegørelsen var en kort omtale af det oplæg bestyrelsen havde fremsendt til en
”vedtægtsændring” til et af de senere punkter under generalforsamlingen (Red.: Pkt. 6.).
FM nævnte, at forsvaret igennem de seneste år havde ændret sin holdning til og vilkår for opbevaring
af militærhistoriske effekter og materiel. Man ville gerne registrere det materiel, man har ”langtidsudlånt” til forskellige formål, herunder bl.a. museumsformål. I princippet ville man gerne udlåne mere materil og også noget af det, der fortsat er funktionsdygtigt. Men sådanne udlån forpligter både forsvaret
og dem der låner materiel mm. Det er bl.a. en af grundede til, at KV vil tilpasse sine vedtægter til dette.
Ordstyreren gav ordet til forsamlingen for spørgsmål og evt. bemærkninger. En række spørgsmål og forslag blev anført som hjælp til arbejdet med Forsvarsmuseet.
FM og ML takkede for de positive forslag og gav udtryk for om at iværksætte dem så vidt muligt.
4. Museumslederens fremlægger plan for 2016.
Herefter blev ordet givet videre til ML Klaus Linnert. Også han takkede de frivillige og som han i øvrigt
havde ”efterlyst” på Facebook. Samtidigt fik Tidende øje på Facebooksiden og skrev en artikel i avisen
uden ML vidende. Også dette bevirkede henvendelser, hvoraf 5 damer gerne ville yde hjælp til museet.
ML beskrev herefter en rækken af aktiviteter som havde tiltrukket en del gæster til museet. Således
havde bunken med murbrokker lige uden for museumsporten omkring 7. og 8. maj illustreret bombardementerne i ”befrielsesdagen” i 1945 og var med til at få gæster ind på museet for at se Forsvarsmuseets særlige udstillinger om Anden Verdeskrigs (WW2) afslutning for 70 år siden.
Derpå opremsede ML en række begivenheder og aktiviteter igennem sæsonen alle med mere eller mindre udbytte mht. besøgende gæster.
ML fortsatte med at takke for hjælpen han fik til dels at få anskaffet hylder til loftsdepotet til oplægning
af mange museumsgenstande, som venligt var blevet imødekommet af firmaet jem&fix med mange
”hyldemeter” til en værdi af 6.000 kr. og dels til transporten og opsætningen af selve hylderne på loftsdepotet. Således blev loftet ryddet og en stor rodebunke blev overskuelig efter oplægningen.
ML fremhæve også den PR han og TV2 havde gennemført og som blev sendt i løbet af sæsonen samt de
artikler Tidende havde bragt om museet. ML var meget taknemmelig for den velvillighed han mødte i
medierne. Herudover mente ML, at museet med sit medlemskab i regi af Destination Bornholm var
kommet med i Open Day, var en fordel for museet.
ML berettede endvidere om de besøgende bornholmske skoleklasser. De var kommet på baggrund af
hans indbydelse til øens skoleledere og bl.a. her peget på skolernes ret til besøg efter gratisprincippet.
En række andre aktiviteter gennemføres ugentlig med sortkrudt skydning under kyndig vejledning af
J.O. Fassel. Og på de lørdage, hvor museet var blevet holdt åbent, fandt mange interesserede gæster
frem til museet for at overvære demonstrationen af Bornholms Sortkrudt Skytte Laug og Bornholms
Kanonerlaug.
ML afsluttede sin beretning med omtalen af en ny udstillingsgenstand i form af et gl. hagekorsflag fra
WW2 og historien bag det, bragt i såvel TV2 som i Tidende, havde givet en god portion besøgende. Det
menes, at netop dette flag havde vajret på Galløkken under krigen..
5. Aflæggelse af reviderede regnskaber og fremlæggelse af budgetter.
FM gennemgik på kassererens vegne regnskaberne og udpegede disses (for så vidt angik Forsvarsmuseets regnskab) lidt mærkelige resultat med et usædvanligt stort overskud. Forklaringen var ganske en2

kelt, at Regionskommunens tilskud faldt på sidste dag i året 2015, men egentlig først burde ”falde” efter årsskiftet. Således var tilskuddet for 2016 kommet ”tidligt” og var nødvendigvis medtaget i 2015regnskabet.
Forsamlingen godkendte både museets såvel som regnskabet fra Kastellets Venner.
6. Behandling af indkomne forslag.
Ordstyreren konstaterede, at der kun var indgivet bestyrelsens forslag til vedtægtsændring og gav FM
ordet mhp. kommentering af bestyrelsens forslag. Det skulle ses på den baggrund, at forsvaret havde
ændret holdning og vilkår omkring bevaringen af militærhistoriske effekter som materiel og – især – køretøjer udgjorde. Der er i forsvaret iværksat en samlet registrering af køretøjerne og lavet en slag ”langtidsudlån” til de forskellige museer og foreninger, som var interesserede for disse materielgenstande.
Herunder tilsikres tilsyn, registrering og gerne med nummerplade og forsikringsforholdene er i orden.
Men også mulighed for tekniske bistand og træk på reservedele.
Ordningen giver også mulighed for anden støtte, fx at benytte lokaler på kaserner, transportstøtte til
udstillinger, indkvartering på militære etablismenter mm. Og endelig kan man få adgang til visse typer
funktionsdueligt materiel, hvor man kan henføre det som værende historisk interesse.
Ordstyreren tog således det konkrete udsendte forslag til vedtægtsændringer (Udkast v 2/MAR16) og
gennemgik ændringerne.
Rettelse i vedtægternes § 1, fremstod nu med tre stk. i alt, hvoraf stk. 2 og 3 som helt ny formulerede.
Stk.1 stod næste uændret, dog med få mere forståelsesmæssige formuleringer tre steder.
Stk. 2 og 3 udgjorde i hovedsagen de af FM argumenterede begrundelser, hvilket forsamlingen anerkendte, dog med den tilføjelse i første afsnits første sætning i stk. 2, at ”privatejede” effekter også skal
nævnes.
I forslaget var § 3 ændret, således at foreningen ikke længere var tvunget til at annoncere indkaldelse til
generalforsamlingen i ”dagbalde”, men kunne anvende den noget bredere formuleringen: ”medier og
opslag på museets hjemmeside o.l. ” (Denne formuleringen udelukkede ikke fortsat brug af annoncering i dagblade).
Inden ordstyreren gik over til afstemning om godkendelse, fremkom en enkelt bemærkning til bestyrelsen om, hvorfor man havde ladet den ekstraordinære generalforsamling arrangeret på samme dag som
den ordinære, hvilket spørgeren fandt uheldigt og ikke ”i tråd med en ekstraordinær generalforsamlings
hensigt”. Flere i forsamlingen plæderede dog for den valgte metode, idet man havde set den anvendt i
mange tilsvarende foreninger og betegnede den som ”gængs”.
Generalforsamlingen vedtog vedtægtsændringen med den under § 3 nævnte tilføjelse.
7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslag om uændrede kontingenter hhv. for familemedlemsskabets 150 kr. og for firmamedlemsskabet 600 kr. blev vedtaget.
8. Bekendtgørelse af et bestyrelsesmedlem udpeget af Bornholms Museumsforening og et bestyrelsesmedlem udpeget af Bornholms Kommandant.
De udpegede var hhv. museumsdirektør Jacob Bjerring-Hansen og den ny-udpegede Torben H. Petersen.
9. Valg af formand (for to år).
FM skulle vælges efter 2 år som formand (blev valgt år i 2014). Der var ingen modkandidater
FM blev genvalgt.
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10. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (for to år).
Tre bestyrelsesmedlemmer valgt i 2014: J.C. Skaarup (dog først indtrådt 2015), H.F. Rasmussen og H.
Vensild skulle genvælges. Forsamlingen genvalgte alle tre.
Bestyrelsesmedlemmet J. Thiesen (tillige kassererfunktionen) valgt i 2015 – ønskede ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen havde foreslået nyvalg af P.E.T. Figa (skal genvælges i 2017- tilhører gruppen ”valgte på
ulige år”). Generalforsamlingen godkendte enstemmigt valget af P.E.T. Figa.
11. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
De to eksisterende revisorer, Mogens Dam og Kai N.E. Platz var villige til genvalg, blev genvalgt.
Den eksisterende revisorsuppleant fru Maud West ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Finn Kjerulff Hansen, der blev valgt.
12. Eventuelt.
Et par medlemmer spurgte til de typer russiske MIG-fly, der havde landet på Bornholm under den kolde
krig samt hvilke typer fly sovjetrusserne bombede Rønne og Neksø med i 1945. FM og ML ville undersøge spørgsmålet.
Da der ikke var flere spørgsmål, gav dirigenten ordet tilbage til formanden, som sluttede med at takke
for forsamlingens tillid. FM overrakte den afgåeden kasserer og bestyrelsesmedlem John Thiesen en
flaske vin, som tak for indsatsen i forgangene år, hvilet forsamlingen kvitterede for med en applaus.
Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 27. april 2016
(fandt sted umiddelbart efter den ordinære generalforsamling)
Ad. Dagsordenen

1. og 2.

Hhv. Valg af dirigent og stemmetællere
Henrik Frost Rasmussen og stemmetællerne forsatte som under den ordinære forsamling
uden kandidater.

3.

Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
Vedtægtsændringerne blev vedtaget med de fra den ordinære generalforsamling under pkt.
6 vedtagne tilføjelser.

Således kunne ordstyrerren efterfølgende konstatere vedtægtsændringer for endelig vedtaget og fremtidig
gældende. (De ny vedtægter fremgår af opslag på museets hjemmeside).

Rønne d. 19. maj 2016.

For referat

Sign. C.U. Essemann-Beck

Dirigent

Sign. Henrik Frost Rasmussen

4

