Kastellets Venner Bornholm
- støtteforeningen bag Bornholms Forsvarsmuseum
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
torsdag den 17. juni 2021 KL. 19.00
Bygning 42, Auditoriet, Almegårds Kaserne.
1. Valg af dirigent.
Finn Rasmussen blev valgt. Efter at have omtalt, at generalforsamlingen pga. COVID-19
restriktionerne ikke kunne afholdes i april måned, således som vedtægterne kræver, erklærede han den for lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
2. Valg af stemmetællere.
Finn Rasmussen vurderede, at han selv kunne påtage sig rollen som stemmetæller.
Godkendt.
3. Bestyrelsens beretning ved formanden.
Indledningsvist meddelte formanden, Jens P. Christoffersson, at årets bestyrelsesberetning bar præg af, at det har været meget anderledes år, end vi havde forventet.
Det gav endda og meget store udfordringer i såvel Kastellets Venner Bornholm (KVB)
som på Bornholms Forsvarsmuseum (BF).
Forberedelse til åbning
Allerede i de første måneder af 2020 blev det klart, at en åbning af BF måske kunne blive udsat grundet den Covid-19 situation der var under opsejling. Det skete da også,
hvorfor BF først åbnede 25. maj.
Økonomi og medlemmer
Fra årets start var der et markant fokus på økonomistyringen med bl.a. bilagskontrol
hver måned. Pga. den sene åbning mistede vi en del omsætning, hvilket udfordrede
økonomien. Ved sæsonslut kunne det konstatersr, at der manglede ca. 550 gæster i forhold til 2019.
Heldigvis lykkedes det gennem en ansøgning om Covid 19–støtte, etableret mellem de
lokale fonde, at få bevilget 40.000 kr.
Vi søgte Bornholms Regionskommune (BRK) Kunst- og Kulturhistorisk Råd om støtte til
en udstillingsmontre til brug for en særudstilling om V-1 bomben og vi fik 15.000 kr.
Samtidig gav flisen fra de ryddede træer på matriklen ca. 35.000 kr.
BRK meldte tidligt ud, at vores årlige driftstilskud ikke var med i årets sparekatalog, så
der blev bevilget et beløb på 72.498 kr.
I forbindelse med gennemgangen af sikringsforholdene på BF blev det nødvendigt at opgradere og udvide den eksisterende overvågning, hvilket kom til at koste ca. 30.000 kr.
Samtidig var det nødvendigt for at kunne leve op til de gældende regler at udskifte alt
det eksisterende brandmateriel, en betragtelig udgift.
Endelig måtte vi konstatere, at væsentlige dele af elinstallationerne flere steder i BF’s
bygninger ikke var lovligt udført og flere endda var direkte brandfarlige.
Udbedringsarbejdet inkl. ny eltavle i Laboratoriebygningen beløb sig til ca. 15.000 kr.
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Mht. medlemmer var vi ved årets udgang på 160 registrerede personer – 10 mere end
sidste år. Arbejdet med at få så mange medlemmer som muligt registreret med mailadresser er lykkedes. Så nu skal kun 15 have meddelelser med posten.
Der har været 10 udmeldelser, hvoraf 4 er dødsfald og de resterende har ikke betalt
kontingentet og er derfor blevet slettet efter beslutning i bestyrelsen.
Det organisatoriske
Det blev desværre nødvendigt for BF at opsige samarbejde med den ansatte naturvejleder. Da der er tale om en intern personalesag, har bestyrelsen ingen yderligere kommentarer til afskedigelsen, som den daværende museumsleder som personaleansvarlig
foretog. Bestyrelsen tog afskedigelsen til efterretning, da den fandt begrundelserne herfor helt efter bogen.
Senere på året blev det nødvendigt at bortvise museumslederen. Begrundelsen herfor
var ganske simpelt, at han ikke efterlevede indholdet i sin ansættelsesaftale, og at han
på trods af flere mundtlige advarsler og to skriftlige påtaler fortsatte med ikke at efterkomme kravene i påtalerne. Bestyrelsen mistede derfor tilliden til ham, da han ikke reagerede på selv skarpe påtaler i forbindelse med sager vedr. BF’s daglige drift. Da der
også her er tale om en personalesag, har bestyrelsen ikke yderligere kommentarer til
baggrunden for bortvisningen.
Møder
Der er afholdt 3 ordinære bestyrelsesmøder, samt 2 ekstraordinære møder.
Der er afholdt 10 ordinære forretningsudvalgsmøder. Derudover er der afholdt 9 ekstraordinære forretningsudvalgsmøder oftest pga. våbensagen på BF.
Så alt i alt har det været et møderigt år, der har krævet en ekstraordinær stor indsats af
ikke mindst FU-medlemmerne.
Markedsføring
FU har arbejdet en del på en optimering af markedsføringen for BF, men grundet våbensagen har vi ikke nået de planlagte mål. Imidlertid er det lykkedes at opgradere vores
hjemmeside, hvilket har givet en mere spændende opsætning af indholdet.
Udstillingerne
Der blev i årets løb lagt planer for en total reorganisering af udstillingen på 1. sal i Arsenalbygningen, således at gæsterne skulle mødes af en kronologisk rækkefølge fra Jernalderen til de Internationale Missioner. Grundet det meget tidskrævende arbejde med
den administrative oprydning, kunne dette arbejde først påbegyndes i vinteren 2021.
Flere nye montre har også været en del af denne planen, og der vil fortsat blive søgt
fondsmidler til nye, større og tidssvarende og sikrede montre.
Fonde
Der har gennem tiderne været søgt mange fonde til forskellige projekter i KVB og BF og
efter en nødvendig revidering blev der i slutningen af året planlagt, hvordan vi tager fat
på ansøgningerne. Vi taler om midler til udbedring af soklerne på bygningerne, kalkning
af de gule bygninger, maling af alle skodder på 1. sal i 2021 og så Tårnet igen i 2022.
Planen er herefter, at vi vil forsøge at foretage en løbende vedligeholdelse, således at
bygningerne fremstår med et pænt og velholdt ydre.
Bibliotek og arkiv
BF’s Bibliotek/Arkiv, som styres af næstformanden (NF) Jens Chr. Skaarup, ligger i bygning 42 på Almegårds Kaserne. Alle bøger og tidsskrifter kan lånes af medlemmerne i
KVB. Lånetiden er 1 måned, og der udfærdiges lånekvittering.
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Det vil glæde bibliotekaren om medlemmerne vil bruge dette tilbud mere, end det er tilfældet i dag, og at nogle måske kunne tænke sig at være med til at sortere, scanne og
sætte billeder på plads i arkivskufferne.
Der er normalt åbent mandage 09.30 – 12.00 eller efter aftale på NF’s telefon eller mail.
Samarbejdsaftale
Den reviderede samarbejdsaftale, der blev indgået for nogle år siden mellem Garnisonskommandant på Almegårds Kaserne (GK/AGK) og Kastellets Venner Bornholm (KVB),
fungerer meget tilfredsstillende. Formålet med aftalen er at fastlægge de praktiske
rammer for GK/AGK’s støtte til KVB i vores arbejde med vedligeholdelse og bevaring af
den militærhistoriske kulturarv på Bornholm. Vi har fået al mulig hjælp fra AGK både på
området med køretøjer og ikke mindst i forbindelse med våbensagen.
Samarbejdet relaterer sig til de vejledninger der udsendes af Danske Hærhistoriske Museer (DHM).
Desværre har Corona situationen gjort, at der ikke i 2020 blev afholdt nogen form for
medlemsmøder, udviklingsseminarer, generalforsamlinger eller andet i DHM-regi, hvilket
har været ærgerligt, da der grundet kørselsforbuddet fra september 2019 og til udgangen af 2020 ikke har været afholdt afklarende møder på dette område.
Med hensyn til at kunne få en af de to PMV M113, der har gjort tjeneste i det bornholmske sneberedskab, har Torben Petersen fra GSE på AGK gjort et stort arbejde for at de
kan forblive på Bornholm og sikre BF en af dem i udlån.
Våbensagen på BF
En af de store sager, der har fyldt rigtig meget i 2020, er den formodede tyverisag af
våben fra BF. En kedelig sag som fyldte rigtig meget i pressen og som gav rigtig meget
arbejde, primært til FU, men også den øvrige bestyrelse.
Der har i de trykte og også på de sociale medier været en del kritik af bestyrelsen, FU
og især formanden i forbindelse med de meget sparsomme oplysninger, bestyrelsen og
FU har offentliggjort i sagen. Årsagen hertil var den simple, at der på et meget tidligt
tidspunkt kom anvisninger fra politiet om ikke at udtale os om sagen, da man frygtede,
at dette ville skade efterforskningsarbejdet. Disse anvisninger blev naturligvis fulgt, og
derfor har oplysningerne været meget sparsomme.
Ved årets slutning befandt alle våben sig i politiets varetægt.
Den 26.11.20. gennemførte politiet en ransagning på BF for at være 100 % sikker på, at
der ikke findes flere våben på BF. Ved ransagningen fandt politiet en nyere gul Nettopose med et indhold af skarpe ananashåndgranater, skarpe tændsatser, røgbomber m.m.,
hvilket naturligvis kom som en meget stor overraskelse for alle parter. Ikke mindst fordi
den daglige leder må have haft kendskab til disse sprængstoffer.
Gældskrav fra det offentlige
I forbindelse med den administrative oprydning på BF efter museumslederens bortvisning, blev der i e-Boksen på BF’s pc fundet en meddelelse fra Gældsstyrelsen med krav
om betaling for perioderne 2015 til 2020 på i alt 83.501,02 kr.
Gældsstyrelsen blev kontaktet for at få en forklaring på denne omfattende gæld. De fortalte, at der hvert kvartal er blevet fremsendt en servicemeddelelse i e-Boks om, at der
skulle indberettes lønsumsafgift. I perioden fra 01.01.15. til 20.08.20. var der fremsendt
25 meddelelser, som der tilsyneladende ikke er reageret på fra BF’s side.
Disse meddelelser samt mange andre var desværre blevet slettet fra BF’s e-Boks.
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Grundet de komplicerede forhold blev der hentet hjælp hos en revisor, og resultatet efter en grundig gennemgang af regnskaber, kontoudtog m.m. blev desværre, at der er
foregået en særdeles lemfældig omgang med økonomien gennem flere år.
I gældskravet var der også en civilretlig restance til BRK vedr. en nøgleomlægning på i
alt 3.670 kr. BRK kunne meddele, at de sendte fakturaen dateret 09.04.18. til BF samt 2
rykkere i e-Boks 29.05.18 og 27.06.18 + en med posten 23.07.18. Derefter overgik fordringen til Gældstyrelsen.
Sagen med SKAT/Gældsstyrelsen er ikke afsluttet endnu, men den må påregnes at give
BF en efterbetaling og/eller tab på ca. 200.000 kr. samt en regning fra revisor.
Afrunding
Til sidst takkede formanden alle dem, der har bakket op om støtteforeningen KVB og BF,
hvad enten det måtte være som medlem, frivillig, fond, sponsor, Almegårds Kaserne,
bestyrelse, eller andre, der på hver sin måde løbende bidrager til bevarelsen af vores
unikke lokale militærhistoriske museum.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
4. Museumslederens beretning, samt plan for det kommende år.
Den nyansatte museumsleder, Lave Broch, gav en kort præsentation af sig selv og sin
baggrund. Derefter fremlagde han en række forslag og ideer til at forbedre BF’s udtryk
og formidling for at øge ikke mindst familien Danmarks udbytte af et besøg på BF.
Der arbejdes med mere markante epokebeskrivelser for at sætte disse i perspektiv med
tiden før og efter, altså skabe en sammenhæng i de historier, vi fortæller på BF.
Gæsterne i dag er mest interesseret i 1658-opstanden og 2. verdenskrig og tiden lige
efter, men BF har meget andet at byde på fra andre perioder, som derfor også bør
kommunikeres bedre til publikum.
Endelig bør arbejdet med mindre særudstillinger med udgangspunkt i BF-effekter med
en særlig tilknytning til Bornholms militære historie fremmes, da publikum udviser stor
interesse herfor. En lydguide til BF vil være en fantastisk hjælp, hvis der kan findes finansiering.
5. Aflæggelse af reviderede regnskaber og fremlæggelse af budgetter.
Kassereren (KS), Bjarne Hansen, fremlagde først 2020-regnskabet for KVB – Godkendt.
Derefter fremlagde KS 2020-regnskabet for BF – Godkendt.
Så blev det fremlagte budget for 2021 for KVB præsenteret og godkendt.
KS meddelte vedr. budgettet for 2021 for BF, at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at man stort set kopierede budgettet for 2020, idet COVID-19 og andre forhold umuliggjorde en mere præcis budgettering.
Budgettet for BF blev derefter godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag.
På bestyrelsens vegne fremlagde formanden en række forslag til vedtægtsændringer,
hvis formål er at styrke foreningen og BF til mulige fremtidige udfordringer.
Ændringsforslagene var følgende:
§ 3 Foreningens grundlag: Der tilføjes et stk. 4 med følgende tekst:
Foreningen hæfter kun med sin formue for sine forpligtelser – Godkendt.
§ 4 Generalforsamling: I Stk. 5 tilføjes:
Deltagelse og stemmeret har kun de medlemmer……..
Dette kunne ikke godkendes. Derfor fjernes ordene Deltagelse og således at ordlyden
forbliver den gamle, altså Stemmeret har kun de medlemmer…….
..samt
Anliggender fremsat til afstemning afgøres efter simpelt stemmeflertal – Godkendt.
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§ 6 Bestyrelsen
Nyt stk. 2
De udpegede bestyrelsesmedlemmer har fri taleret i bestyrelsesarbejdet, men har ingen
stemmeret, kan ikke tegne og forpligte foreningen, jævnfør. stk. 5 og kan heller ikke
konstitueres i embederne nævnt under Stk. 3.
Godkendt.
Stk. 2 ændres til Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig……
Godkendt.
Stk. 3 ændres til Stk. 4
Bestyrelsen er over for generalforsamlingen……
Godkendt.
Stk. 4 ændres til stk. 5
Foreningen tegnes af og forpligtes……
Godkendt.
Ny § 10 Eksklusion
Bestyrelsen kan ved simpelt flertal ekskludere ethvert medlem, som man vurderer,
modarbejder foreningens interesser, udviser illoyal adfærd og andre former for dårlig
opførsel, som fx nedsætter foreningens eller enkeltmedlemmers omdømme i offentligheden.
Såfremt det ekskluderede medlem begærer det, har bestyrelsen pligt til at orientere om
begrundelsen for eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
Et ekskluderet medlem har ret til at indanke eksklusionen for denne generalforsamling.
Denne træffer i så fald ved almindelig flertalsafgørelse beslutning om, hvorvidt eksklusionen skal stadfæstes eller ophæves.
Godkendt.
§§ 10 og 11, ændres til §§ 11 og 12. – Godkendt.
7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen fremsætter forslag om uændret kontingent.
Godkendt.
8. Bekendtgørelse af:
1 bestyrelsesmedlem udpeget af Bornholms Kommandant er Torben H. Petersen.
1 bestyrelsesmedlem udpeget af Bornholms Museumsforening er Jakob Seerup.
1 bestyrelsesmedlem fra veteranforening med tilknytning til KVB er Sven H. Jensen.
Taget til efterretning.
9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år – 3 i ulige år og 4 i lige år.
Ved sidste generalforsamling opstod der tvivl om, hvem der var på valg til bestyrelsen,
og der blev vedtaget en rækkefølge, som desværre efterfølgende viste sig ikke at være
helt korrekt.
Bestyrelsen bad derfor om, at den trufne beslutning blev omstødt og der i stedet gennemføres valg til bestyrelsen som nævnt nedenfor. Dette for at sikre, at valgene kommer ind i den rigtige rytme med 3 medlemmer i ulige år og 4 i lige år.
Godkendt.
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På valg for 2 år var derfor:
Jens P. Christoffersson – genvalgt.
Stefan Asp – genvalgt.
Finn Kjerulf Hansen – genvalgt.
10. Valg af en suppleant – hvert år.
Jens Aagesen blev valgt.
11. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år.
På valg var bilagskontrollanterne:
Jakob Pii – genvalgt.
Maud West – genvalgt.
Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant:
Morten Jensen blev valgt.
12. Eventuelt.
Intet at berette.
Dato: 25. juni 2021.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Jens P. Christoffersson – formand
Jens Chr. Skaarup – næstformand
Bjarne Hansen – kasserer
Finn K. Hansen – sekretær
Stefan Asp – web & marketing
Henrik F. Rasmussen – bestyrelsesmedlem
Henrik Vensild – bestyrelsesmedlem
Torben H. Petersen – udpeget af kommandanten, Almegårds Kaserne
Jakob Seerup – udpeget af Bornholms Museumsforening
Sven H. Jensen – udpeget af Veteranforeningerne med tilknytning til KVB
Jens Aagesen – suppleant.
Med venlig hilsen

Kastellets Venner Bornholm
- støtteforeningen bag -

Bornholms Forsvarsmuseum
Jens P. Christoffersson
Formand
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