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27 MAJ 2019
Bestyrelsesmøde 23. maj 2019 kl. 17 på kasernen.
Tilstede: Lars Neumann, O.V. Pedersen, Anders Skjødt Sørensen, Jesper Juul Isaksen, Kristine
Bjerno, Svend Kraul, Johannes Lollesgaard, Per C. Andersen og Søren Rabenhøj
Afbud: Tine Ørnhøj
Opdatering og status på projektet v. Lars og Per
- Der er gået ansøgninger afsted til to af de store fonde, men der er endnu ingen
tilbagemelding.
Flere andre ansøgninger er i gang (bygge- og anlæg, varmepumpe, handicap), men ingen svar
modtaget endnu.
Der har været afholdt en mængde møder med arkitekterne bl.a. vedrørende udbud til
totalentreprise.
Vi kan nu gå i gang med at indgå rådgiveraftale og sende arbejdet i udbud, da
Finanslovsmidlerne nu er officielt frigivet.
Forestående opgaver og kommunikation mellem bestyrelse og udvalg og individuelle
medlemmer.
-

Skolestuen på ca. 25 kvadratmeter: lyd, lys incl. gardiner, A/V midler.
Anders og Jesper sender liste med nødvendigt udstyr og tilhørende pris til Per.

-

Biblioteket hylder etc. Lars har etableret kontakt til mulige leverandører
Cykle- og gåture: Der havde været en brist i kommunikationen, så evt. kommunal støtte til
historiske ture for skole elever ikke blev taget i betragtning. Enighed om at betragte turene
som forsøgsprojekt og at samle erfaringerne op til gavn for kommende arrangementer.
Tovholder: O.V. Pedersen

-

Pigbukke/Tjekkiske pindsvin. Der var bestilt 4 stk, der hver kan veje op til 250 kg. Det
største problem var transporten fra øvelsespladsen til kasernen. Efter nogen drøftelse blev
følgende fremgangsmåde valgt:
Jespers kompagnichef er entreprenør, så Jesper spørger ham om assistance.
Hvis dette ikke er muligt gives besked til O.V., der kontakter ingeniørtropperne for hjælp.
Hvis dette ikke er muligt gives besked til Svend Kraul, som kontakter Ole Grønlund (stor
trailer)

-

Paneler renoveres. Per kontakter Syddansk Erhvervsskole.
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-

Sammenlægning af Hjemmeværnssamling og museet. Lars kontakter chefen for at
arrangere et møde.

-

Udflugt/socialt arrangement. Langelandsfortet synes velegnet til en udflugt i slutningen af
august. Søren undersøger mulighed for lån af transport. O.V. kontakter museums lederen
for at høre om muligheder, særpris m.m.

-

Opbygningen af museet. Der er mange muligheder for museets opbygning og indretning.
Der var enighed om, at Fynske Livregiment hører til i stueetagen. Endvidere, at en
kronologisk rækkefølge synes mest logisk.

-

Avertering og synliggørelse af arrangementer. Vistisens foredrag om Operation Market
Garden havde været fremragende, men kun 25 deltagere kalder på bedre formidling. Vi skal
have ”solgt” foredragene bedre, bl.a. have en fast procedure, hvor vi når ud til aviserne og evt.
en række af støtteforeningerne. Kristine skriver en protokol. Søren sender mailliste for
støtteforeningerne.

-

Hjemmeside status. Anders oplyste at vores hjemmeside i løbet af det sidste ½ år var besøgt
12.000 gange.

-

Facebook og Instagram. Kristine fortsætter.

-

76 mm panserværnkanon i Beldringe. Johannes skriver til H.J. Hansen.

-

Aktiv rekruttering. Vi står foran at finde en ny kasserer til næste generalforsamling. Det skal
være en erfaren regnskabskyndig, som vi muligvis kan finde via vores erhvervsgruppe. Lars
indkalder gruppen først i juni. Derudover ser vi naturligvis meget gerne flere yngre medlemmer
til såvel bestyrelse som arbejdsgrupper.

-

Flyers til uddeling ved arrangementer. Kristine laver layout. Anders forsøger at finde billig
print.

-

Centurion øremærket til museet. Kristine arbejder videre med forsvarets transport
muligheder. Kontakter også John Skov Hansen. Søren skaffer via kasereren malerregningen
for panserjageren.

Ref. Søren Rabenhøj
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