
 

Invitation til Københavns Automobil Klubs sommerudflugt 2016. 

Kære klubkammerater og gæster. 
 

I år holder vi vores sommerarrangement torsdag den 2/6-2016. og klubbens 

ceremonimester har igen overgået sig selv med dette spændende: 
 

Program: 
 

Kl. 16:00 mødes vi i Prins Jørgens Gård 11. Ved indgangen til Statsministeriet - lige ved 

siden af Højesteret. 

  
Vi har nemlig fået mulighed for et eksklusivt besøg og guidet rundvisning i Statsministeriet 
via formandens særlige kontakt til Chefsekretæren i Indenrigsområdet!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En af Christiansborg Slots faste beboere er statsministeren. Statsministeriet, ligger nemlig oven over De Kongelige 
Repræsentationslokaler i slottets nordre fløj. Denne fløj blev oprindelig bygget som bolig for kongefamilien, men da kongen hellere ville 

bo på Amalienborg, kunne lokalerne bruges til andre formål. Statsministeriet overtog lokalerne i 1980, efter at Udenrigsministeriet 
havde anvendt dem i mange år. Statsministeren har i dag kontor i det rum, der oprindelig skulle have været spisestue for regenten. 

Herfra er der udsigt over Københavns tage. 
Statsministerens særlige ministerium  

Statsministeriets hovedopgave er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Der er ikke tale om et typisk ministerium, 
for med kun ca. 90 ansatte, et lille selvstændigt arbejdsområde og ingen tilknyttede styrelser og direktorater adskiller Statsministeriet 

sig opgavemæssigt og organisatorisk fra de andre ministerier.  
Statsministeriet består af 6 områder. Under Statsministeriet hører også de to rigsombudsmænd henholdsvis på Færøerne og i 

Grønland. 
Ministersekretariatet varetager den daglige ministerbetjening, herunder kontakten til pressen. 

Udenrigsområdet varetager det internationale område, dvs. udenrigs- og udenrigsøkonomiske spørgsmål, herunder EU, nordisk 
samarbejde samt sikkerheds- og forsvarspolitiske forhold. 

Indenrigsområdet varetager de indenrigspolitiske og -økonomiske forhold. Området koordinerer materiale til ministermøder, 

lovprogrammet og regeringens Koordinationsudvalg, statsrådssager samt ressortopgaverne vedrørende det nordatlantiske område, dvs. 
Færøerne og Grønland samt pressen. Opgaverne vedrørende det nordatlantiske område varetages af Nordatlantsekretariatet, der er en 

del af indenrigsområdet. 
Juridisk Afdeling varetager ressortopgaverne vedrørende statsforfatningsret, regeringsdannelse, ministres forhold og 

ressortfordelinger, aktindsigtsanmodninger samt lovgivning, som Statsministeriet er ansvarlig for. Juridisk Afdeling bistår også de 
øvrige afdelinger med juridisk rådgivning. 

Administrationsafdelingen varetager Statsministeriets interne servicefunktioner, der omfatter personale, budget og regnskab, it, 
journal, bibliotek, betjentstue og kantine. Hertil kommer en række administrative funktioner i relation til kongehuset 

(finanslovsarbejde, anvisning af årpenge, momsrefusion osv.) og ordensvæsen (indstillinger til dekorering). 
Regeringens kommunikationsenhed varetager koordinering af kommunikation vedrørende regeringens politiske udspil og arbejde. 

Drift af regeringen.dk. 
Endelig henhører de to rigsombudsmænd på henholdsvis Færøerne og i Grønland under Statsministeriet. Rigsombudsmændene er 

rigets øverste repræsentanter på Færøerne og i Grønland og er bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne. 
 

Vi sluses ind 4 ad gangen via elevatoren, hvorefter vi starter rundvisningen, hvor vi ser 

Statsministerens kontor (hvis Statsministeren ikke er der), Spejlsalen, mm. Guiden fortæller 
om departementet og departementschefens funktion samt hvad de forskelige kontorer bruges 

til osv. Vi skal være opmærksomme på, at rundturen kan blive aflyst i sidste øjeblik, idet der 

pludselig kan opstå situationer, hvor gæster ikke må opholde sig i Statsministeriet.  

Vi forventer, at rundturen slutter ca. kl. 17:15 



 

 

Herefter går vi ned til Nyhavn og ombord på Spar Shipping (ved Nyhavn nr. 71), som afsejler 

kl. 18:00 mod flakfortet. 

 

  

 

 

 

 
Flakfortet er en kunstigt skabt ø, anlagt i 1910-16 på et eksisterende flak. Øen 

har været benyttet af militæret frem til 1968, senest som raketbase. 
Fra 1969 til 1975 lå stedet ubevogtet hen, hvorefter bl.a. Dansk Sejlerunion i 

perioder har haft brugsretten. I 2001 blev stedet solgt af det statslige 

ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S til Malmökranen AB. 

 

 

Vi sætter os til bords i Restaurant Flakfortet kl. 19:00, hvor menuen står på:  

Wienerschnitzel med skysauce, ærter og pommes sauté.  
 
 

 

Kl. 22:15 går vi igen ombord på færgen og sejler til Nyhavn. 
 
Nyhavn er et havnekvarter i København, som er et af byens mest besøgte 

turistmål. Havnen blev udgravet fra 1671 til 1673af svenske krigsfanger fra 
den anden Karl Gustav-krig som et alternativ til den eksisterende havn. 

"Nyhavnskanalen" blev indviet af Christian 5. i 1670'erne, men i dag hedder det 
bare Nyhavn. Seværdige er de over 300 år gamle huse. Det ældste hus er 

Nyhavn nr. 9 fra 1681. I dag er Nyhavn dækket med fortovscafeer og 
restauranter. I mange år var Nyhavn blandt byens mere skumle kvarterer med 

sømandsværtshuse og dertil hørende glædespiger. Men i1980'erne blev området 
gennemgribende renoveret, og Nyhavn huser i dag en række pænere 

restauranter, cafeer og barer. Blandt de mest kendte er Nyhavn 17 og Cap 
Horn. Nyhavn nr. 9 stammer fra 1681 og er havnens ældste hus. Det har ikke 

gennemgået nogen om- eller tilbygninger siden.  

De maleriske huse har gennem årene været hjem for adskillige af ballettens, 
malerkunstens og digterkunstens mestre. Digteren H.C. Andersen har boet i fire 

af husene i løbet af tyve år. Han boede fem år i nr. 20, det var her, han skrev 
"Fyrtøjet", "Lille Claus og store Claus" og "Prinsessen på Ærten". Senere boede 

han 16 år i nr. 67 og to år i nr. 18. 

 

Tilmelding må gerne ske så hurtigt som muligt og senest den 10 maj 2016.  

Prisen for dette omfattende arrangement er for medlemmer af Københavns Automobil 

Klub kr.150,- og for gæster kr.450,-. Diverse drikkevare er efter behov og for egen regning.  
 

Da vi skal betale forud, vil tilmeldingen være bindende, hvorfor I i forbindelse med 

tilmeldingen, bedes indbetale jeres andel til klubbens konto:  

reg.nr.0146  
kto.nr.7560 605 654.  

HUSK: at skrive deltagers navn på indbetalingen! 

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

11/4-2016/JC. 


