Kastellets Venner – formandens beretning for perioden april 2017 – april 2018
(fremlagt på generalforsamlingen onsdag d. 18. april 2018)
Som nyvalgt formand sidste år er dette min første formandsberetning. Jeg har med vilje
ikke lavet et stort skriftligt indlæg til udsendelse med indkaldelsen, men håber i stedet min
beretning her i dag er fyldestgørende. Jeg har delt den op i tre afsnit:
1. Highlights fra det forgangne år- dvs. et kig bagud
2. Hvad rører der sig her og nu – dvs. nutiden
3. Visioner og tanker om fremtiden – et kig i krystalkuglen

Del 1.
Perioden dækker tiden fra sidst afholdte generalforsamling i april 2017 til i dag. Det blev et
år med opfølgning på rigtig mange ting som blev startet op sidst i 2016 og 1. kvartal 2017.
Her skal blot nævnes et par udpluk:
• Opsætningen af de tre nye varmepumper i magasinbygningen, og som nu har virket
upåklageligt i et år. Det kommer museumslederen sikkert mere ind på.
•

Kalkningen af Kastelstårnet blev afsluttet. Et tiltrængt projekt som havde være flere år
undervejs og viste sig at være et stort arbejde baseret på frivillig arbejdskraft. Men rigtig flot blev det, og nu mangler kun lidt pletkalkning pga. nogle dryppende tagrender.
Disse vil også blive ordnet i nær fremtid.

•

Vores indgåede samarbejdsaftale med Kommandanten på Almegårds Kaserne har vist
sigt meget givende. Et tydeligt og meget flot eksempel herpå var restaurereringen af
vores to pansrede hjulkøretøjer, EAGLEN og JÜLKATTEN. Her udførte personel fra
REPDEL under ledelse af deres næstkommanderende et rigtigt flot arbejde med klargøring og syn af de to køretøjer. Betyder museet nu kan fremvise og køre med de to
køretøjer, idet de begge er lovligt indregistrerede.

•

J-O. Lund fik desuden skrevet og godkendt en omskolingsplan til de to køretøjer, så vi
nu selv efter bestået omskoling må køre med køretøjerne. J-O. Lund blev endvidere
godkendt til at kunne forestå denne omskoling.

•

Vi fik i 2017 efter ansøgning til Teknik og Miljø endvidere tilladelse til at måtte køre i
museets tilstødende arealer bag bygningerne og over mod Galløkken, også selv om
området var omfattet af en fredningsdeklaration. Blev givet under forventning om at vi
ville passe godt på de gamle volde fra byens fæstningsanlæg, hvilket vi selvfølgelig vil
efterkomme.

•

Kasernens 70 års fødselsdag blev markeret med en mindre event i kasernens gymnastiksal i september. Her stod vores næstformanden Jens Skaarup for en fin foto-udstilling om kasernen gennem tiden. Desuden var der arrangeret rundvisning på kasernen
med bl.a. fremvisning af de nyrenoverede bygninger tæt ved indkørslen til kasernen.

•

Ved afslutning på sæsonen lykkedes det at få KVG M24 kørt til Nr. Mulebygård i
Sorthat-Muleby ved Bornholmske dragoner (BD) foranstaltning. Deres medlemmer fik
derved mulighed for at kunne skrue på KVG i løbet af vinteren, idet den ene motor
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desværre var defekt igen. Endvidere fik vi flyttet de to hjulkøretøjer til et par ledige garager på den tomme Segen kaserne ved hjælp af REP DEL.
•

Sidste års omtalte ønske og plan om udbygning af belysningen i flere af bygningerne
finanseret ved hjælp af fondsmidler blev også påbegyndt. Desværre lykkedes det kun
at skaffe 25.000 kr., hvilket dog var nok til at vi har fået opsat nogle brugte armaturer i
Lavetbygningen samt udskiftet en stor del af lysstofrørene til nye lavenergi LED-rør i
Magasinbygningen.

•

Endelig bør nævnes at KAS-skiftet efter lange og besværlige procedurer ved bankerne
endeligt faldt på plads i midten af september så Finn langt om længe kunne kalde sig
KAS.

•

På bestyrelsesområdet kan nævnes, at den nye bestyrelse har afholdt 4 møder i 2017
og 1 her i marts 2018. Forretningsudvalget, som består af FM, NF og KAS + ML, havde
derudover 4 møder i 2017 og 2 indtil nu i 2018. Der er nu udarbejdet en forretningsorden så bestyrelsen har nogle faste rammer at arbejde efter. Desuden er der oprettet en
aktionsliste for at bevare overblikket over de mange aktiviteter og projekter der er gang
i. Den bliver løbende opdateret fra møde til møde og er et godt hjælpeværktøj.

Del 2.
• Her og nu har alle travlt med klargøring til Museets åbning 1. maj. Der afholdes derfor
en rengøringsdag sidste lørdag i april, hvor alle med lidt overskud er velkommen til at
give et nap med.
•

Den digitale kommunikation via hjemmeside og Facebook har fået et nyt tiltag i form af
et forum hvor man ved tilmelding får adgang til alt muligt relateret til museet. Et længe
ventet ønske for at forbedre kontakten med gæster og medlemmer samt forhåbentlig
give næring til vores store ønske om at oprette et antal interessegrupper hvor medlemmer kan dyrke deres specielle historiske interesser, fx indgå i gruppen køretøjer, skydevåben, uniformer, gamle fotos e.l. og derigennem også være med til at vedligeholde
og udbygge samlingerne. Et meget omfattende arbejde som ikke klares alene af en
museumsleder og en bestyrelse.

•

Med tiltagene håber vi også at nå hurtigere ud med stort og småt om museets virke,
idet vi må erkende at brevpost er på vej ud. Vi er derfor rigtig glade for de mange der
har givet os deres mailadresser. Det betød at vi i år kunne sparer 80 breve med kopiering af papirerne til indkaldelsen, kuverter og porto. Alt sammen noget som sparer os
både tid og penge. Vi vil derfor gerne have endnu flere, så de ca. 90 som denne gang
modtog brevpost må meget gerne også oplyse os deres mailadresse, hvis de har en.

•

Sidste år blev der talt om en evt. overtagelse af museumsbygningerne. Emnet har fortsat været til drøftelse, dog uden at der er truffet endelig afgørelse. Under pkt. ”Eventuelt” i dag nævnes emnet igen, idet vi gerne vil høre medlemmernes mening herom.

•

Kastellets Venner er støtteforeningen bag museet som bl.a. sørger for at økonomien
hænger sammen og der er likvide midler til drift, løn, vedligeholdelse og gerne også til
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udvikling og fornyelse. Her og nu må vi dog konstatere, at sidste år har været hård ved
kassebeholdningen og formuen er sunket betragteligt. KV står derfor med en stor opgave at skaffe midler igen. De kan komme ad tre kanaler:
o Kontingenter fra medlemmer
o Sponsorater og gaver fra fonde og personer
o Entreindtægter og salg fra museet.

Del 3.
Sidste afsnit i ”Del 2” fører mig naturligt over til mit 3. afsnit, et kig i krystalkuglen.
Økonomien er meget styrende for det hele, og derfor vil vi i det kommende år bruge kræfterne på alle de tre anførte muligheder.
•

Flere medlemmer giver større kontingentindtægter. Derfor vil vi gennem synlige hvervekampagner, spændende arrangementer for medlemmer, tættere dialog og udnyttelse
af folks interesser prøve at udbygge medlemsskaren. Vi håber det er en selvforstærkende proces når først den er kommet godt i gang.

•

Gennem fondsansøgninger søge om tilskud til specificerede projekter idet fonde ikke
støtter almindelig drift, fx EL-regningen, selv om den jo også skal betales. Et projekt
kunne fx være etablering af nye udstillingsmontre på 1. sal, genopbygning af den indvendige del af det gl. laboratorioum, renovering af en gl. jeep o.l.

•

Skabe højere besøgstal og dermed større entreindtægter gennem effektiv markedsføring, spændende events og arrangementer samt fornyelse i udstillingerne, fx tage bestemte emner op i en periode. Skabe en levende udstilling i stedet for noget gammelt
og statisk som står og samler støv.

Men uanset hvad og hvilke veje vi kommer til at gå, vil det kræve ressourcer i form af frivillige hænder som vil give et nap med og være en del af fællesskabet. Vi vil derfor prøve at
udbygge begrebet medlem, dvs. at man udover at være ”støttemedlem” kan blive meget
mere hvis man har lyst og overskud – en slags ”medejer”.

Afslutning
Med disse visioner – ønsker – drømme nærmer jeg mig afslutningen på denne beretning.
Jeg vil gerne slutte med at rette en stor stor tak til de mange som har støttet os på forskellig vis gennem året, enten det så har været som frivillige hjælper, støttemedlem, personale
på museet eller medlem i bestyrelsen, sponsor, fonde eller vores mange samarbejdspartnere og hjælpere fx på kasernen, så er det alle jer som med jeres støtte og bidrag har gjort
det muligt at holde gang i vores utroligt spændende militære museum, Forsvarsmuseet på
Bornholm.
Tusind tak.
Hermed slut på min beretning og ordet tilbage til dirigenten.

Poul Figa
Poul Figa/formand
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