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Referat af MILMUS ordinære generalforsamling onsdag d. 28. februar 2018 afholdt på  

Soldaterhjemmet Dannevirke kl. 19. 

 

Ad dagsorden pkt. 1, Valg af dirigent: 

Kurt H. Nielsen blev foreslået som dirigent og valgt med akklamation. 

Dirigenten erklærede mødet for lovlig indkaldt og oplæste mødets dagsorden. 

 

Ad dagsorden pkt. 2, Formanden aflægger beretning: 

Lars Neumann gav følgende beretning: 

- Etableringen i Dannebrogsgade var forløbet fint og der var gang i udbygning bl.a. i 

form af indkøb og programmering af interaktive monitorer og opbygning af materiale 

til skoleklasser. 

- Der var også et par møgsager, hvor opsigelsen med halv års varsel, der blev givet i 

slutningen af juni måned 2017, naturligvis helt overskyggede vores aktiviteter. Det 

skal nævnes, at vi brugte meget tid på en ødelagt elevator og endelig havde vi også 

en længere tvist vedrørende del-betaling for programmerings arbejde af de 

interaktive monitorer. Den sag er afsluttet. 

- Straks efter modtagelse af opsigelsen kaldte vi vores støttegruppe af frivillige 

sammen. Der var tilsagn fra alle de omkring 25 fremmødte vedrørende fortsat støtte 

og det var vi meget glade for foruden at det føltes som en stor lettelse oven på den 

helt uventede opsigelse. 

- Vi lukkede i Dannebrogsgade 31. oktober og gik straks i gang med at pakke, hvor 

næsten alt blev klaret af O.V. Pedersen og en række frivillige. Selve flytningen 

foregik medio december, hvor en lejet større varevogn og igen en række frivillige 

klarede flytningen på 4 dage. Det var fantastisk flot og et kæmpe arbejde, men det 

medførte endog meget store besparelser. Og endnu engang klarede Leif med hjælp 

fra hjemmeværnet en flytning af panserjageren. 

- Vi er nu i gang med at skabe grundlag for styringen af et meget stort projekt, idet vi 

planlægger at gå fra at være en samling/et museum til at blive et formidlings center. 

- Bestyrelsen har etableret en projekt gruppe på 5 medlemmer til at stå for den 

overordnede praktiske styring, lige som der er etableret en overordnet styregruppe 
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med kendte navne, der dels rådgiver os vedrørende fondsansøgninger og 

finansiering samt repræsenterer os udad til. 

- Vi er endvidere i gang med at etablere en hel række af udvalg, og der vil senere i 

aften blive sendt en liste rundt, hvor man kan tilmelde sig gruppe eller grupper, som 

man gerne vil støtte. 

- Vi er i fortsat dialog med Oddense kommune vedrørende kontrakt for vores 

benyttelse af kasernen. Vi har fået stillet kasernebygningen samt de to pavilloner 

ved indkørslen til rådighed hele året (2018) idet det giver tid til ansøgning af 

fondsmidler samt tid til projektudvikling.  

- Tiden er en kritisk faktor. Byrådet tiltrådte i september vores anvendelse af 

bygningen, men vi fik først nøglerne i december, så bl.a. arkitekterne kunne komme 

i gang. Og vi kan ikke komme gang med fonds ansøgninger før vi har en kontrakt 

med kommunen samt før arkitekterne har udarbejdet en detaljeret projekt 

beskrivelse.  

- Bygningen er nedslidt, hovedparten af renoveringen af bygningen skal udføres af 

professionelle, men vi håber, at vi kan gå i gang med nogle af de ting som vi kan få 

lov til, herunder forberedelser til de håndværkere, som rykker ind senere. Vi har haft 

første kontakt med Erhvervs skolen, der måske kan komme ind på nogle specifikke 

opgaver. Kommunen skal i øvrigt godkende alle de gøremål som vi finder på 

undervejs. 

-  Der er mange ting vi skal i gang med. Vi skal have gennemtænkt strategien for 

hele museet, ikke blot de udstillede genstande, men f.eks. også samarbejde med 

SDU´s holocaust center og formidlings faciliteter (skoler, mødelokaler, udlån til 

foreninger). 

- Vi har udpeget en række udvalg, nogle af dem allerede i gang, andre der sættes i 

gang snarest. (Formidlingsudvalg, Fondsansøgninger, Byggeudvalg, Filosofiudvalg, 

Kommunikationsudvalg, Frivillige arbejdsprojekter, Bibliotek og læsesal, 

Køretøjsudvalg og Arrangementsudvalg). Liste bliver senere i aften sendt rundt, så 

interesserede kan melde sig til diverse interesse områder.  

- Vi arbejder målrettet mod at få skrevet lejekontrakt med kommunen samt 

udarbejdet projektbeskrivelse. Begge dele er helt nødvendige grundlag for 

ansøgning til fonde. 

- Vi har modtaget et større antal montrer, receptionsudstyr og biografstole af 

særdeles god kvalitet fra H.C. Andersen Museet. Det var et kæmpe arbejde at 

adskille disse montrer, hvor frivillige knoklede i 10 dage inden de var flyttet. 

Særdeles flot indsats. 

- Planer for 2018: Lejekontrakt og projektbeskrivelse skal hurtigst mulig på plads. 

Herefter startes en intensiv søgning af fondsmidler. Herudover skal der opstilles 

driftsbudget. Hovedparten af arbejdet skal udføres af professionelle håndværkere 

og i øvrigt styres af arkitekterne. Vi kan formentlig gøre nogle ting klar til 

håndværkerne, men alt skal godkendes af kommunen, inden vi selv går i gang. 
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- Vi kan gå i gang med plan for udstilling, disponere arealer med genstande, montrer, 

skiltning og påbegynde digital præsentation med de allerede indkøbte monitorer. Vi 

kan starte planlægning af involvering af SDU-studerende og veteraner samt 

forberede pædagogisk input til skoleklasser. 

- Vi skal stile højt og løfte standard på alle planer så vi kan fremstå som et center og 

dermed samlingspunkt, for alle militærhistorisk interesserede – vi skal fremstå klart 

som et af Odenses stærke kulturtilbud. 

- Det har været et spændende år med et kæmpe arbejde at bryde museet ned fra 

Dannebrogsgade og flytte det i magasin. Vi mistede mange penge ved at blive sagt 

op så hurtigt efter indflytning, men det frivillige arbejde skar stærkt ned på 

omkostningerne, så vi i det mindste ikke starter med gæld. Rigtig mange hjælpere 

har været aktiveret og alle har været værdifulde, lige fra yngre med friske kræfter til 

at knokle med at flytte mange tunge genstande til ældre med kræfter til planlægning 

og styring. STOR TAK. 

- Som I alle kan se er der mange opgaver foran os. Det er vigtigt, at vi trækker på alle 

ressourcer, også fra vores omgivelser, herunder venner og bekendte. Træk meget 

gerne på hele jeres netværk. 

- Der er intet afgjort, men vi hører omkring os, at projektet synes muligt, med det 

store engagement der vises. TAK til jer alle sammen for et fantastisk år. 

Der var ingen supplerende bemærkninger eller spørgsmål.  

Formandens beretning blev godtaget. 

 

Ad dagsordenens pkt. 3, Kassereren fremlægger regnskab og forslag til kontingent til 

næstfølgende år. 

Regnskabet var revideret i sidste uge, uden bemærkninger. 

Regnskabet blev gennemgået. Der var ingen bemærkninger. 

Regnskabet blev godkendt. 

Forslag til kontingent for 2018 forbliver uændret 200,00 kr. 

Kontingent blev godkendt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 4, Indkomne forslag. 

Formanden gennemgik de tre forslag til vedtægtsændringer og begrundelserne herfor. 
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Ændring vedrørende Tegning, Hæftelse og Nedlæggelse af museet blev gennemgået 

og vedtaget hver for sig. (Ændringerne vedhæftes dette referat og indføres i ny udgave 

af vedtægterne) 

 

Ad dagsordenen pkt. 5, Fremtidig virksomhed. 

Punktet var indeholdt i formandens beretning, dagsordenens pkt. 2, men formanden 

gennemgik prospekt med billeder om de seneste tanker og idéer om museets 

indretning. 

 

 

Ad. Dagsordenens pkt. 6, Valg af bestyrelse, herunder 1 suppleant og 2 revisorer. 

Anders Skjødt Sørensen, Leif Mosegaard og Tine Ørnhøj Petersen var på valg. Alle var 

villige til genvalg. (Tine Ørnhøj for 2 år). Alle blev valgt med akklamation. 

Karsten Ottosen trådte ud af bestyrelsen på grund af personlige og forretningsmæssige 

forhold efter 16 års engagement. Bestyrelsen foreslog Kristine Bjerno som nyt 

bestyrelsesmedlem. Kristine blev valgt med akklamation. 

Valg af suppleant: Svend Karnvad var villig til genvalg. Blev valgt med akklamation. 

Revisorerne var villig til genvalg. Jørgen Emdal Larsen og Ole Strunge Madsen blev 

valgt med akklamation. 

 

Ad dagsordenens pkt. 7, Eventuelt. 

Indlæg fra mødedeltagerne: 

- Forslag om at styrke holdånden blandt de frivillige, f.eks. med faste mødedage 2 

gange i måneden. 

- Udflugter til andre museer eller spændende udstillinger. 

- Spændende informationer, der med kort varsel kan sendes ud pr. mail eller SMS 

- Stor ros til vores formand Lars Neumann for det kæmpe arbejde han står i spidsen 

for. 

Ref.: Søren Rabenhøj 
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Vedtagne ændringer til MILMUS vedtægter: 

Tegning: (Ny § - bliver § 6, Stk. 2. Nuværende Stk. 2 til Stk. 8 bliver til Stk. 4 til Stk. 10) 

 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. 

  

 Hæftelse:  (Ny § - bliver § 6 Stk. 3. Nuværende Stk. 2 til Stk. 8 bliver til Stk. 4 til Stk. 10) 

 Ingen bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for økonomiske dispositioner, der er 

truffet i forbindelse med museets drift og virksomhed, men de kan drages til ansvar hvis 

der er foretaget svigagtige handlinger. 

 

Nedlæggelse af museet: (Erstatter § 10, Stk. 2.) 

 I tilfælde af museets nedlæggelse træffer bestyrelsen beslutning om disponering af 

museets genstande og øvrige aktiver, dog således at museets likvide midler og beholdning 

af værdipapirer tilfalder et eller flere museer tilknyttet Danske Hærhistoriske Museer. 

PS Efter generalforsamlingen fortalte BA Pelle Mose Hansen om etableringen af 

ghettoerne i Polen og hvad der af fulgte under 2. Verdenskrig.  Foredraget var meget 

velkomponeret og gav mange nye impulser, hvilket også den store lydhørhed klart viste. 
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