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07 MAJ 2012 

Bestyrelsesmøde i HISAM d. 07 MAJ 2012 

Deltagere: 

Johannes Lollesgaard, Karsten Ottosen, Klaus Veltzé, Svend Aa. Karnvad, Gunner 

Pedersen, Leif Mosegaard, O. Verner Pedersen og Søren Rabenhøj.  

Gæst: Anders Skjødt vedrørende præsentation af udstyr til audio guide.  

Johannes Lollesgaard bød velkommen til bestyrelsesmødet og specielt til Anders Skjødt, 

der havde forberedt en præsentation af audio guide. Anders fortalte om de overvejelser, 

som han havde været igennem og demonstrerede resultatet baseret på den mindste 

iPhone, der er på markedet. 

Demonstrationen viste et meget lille, men robust udstyr. Det er meningen, at der skal 

indtales separat for hvert rum. Udstyret kan stoppes på et hvert tidsrum undervejs og rum 

kan springes over efter eget valg. 

Der var enighed om at fortsætte projektet, som så lovende ud. Anders blev bemyndiget til 

at købe endnu 4 stk. iPhone af den lille type. Manuskriptet til brug for indtaling af guiden 

var næsten færdigt. Det sendes til Anders efter en mindre tilretning, hvor de enkelte rum 

markeres i respektive afsnit. 

Anders fik tak for det store arbejde han allerede havde lagt i projektet og vil hurtigst muligt 

fortsætte arbejdet, herunder iværksætte indtaling i lydstudie.     

Kassereren, Svend Aa. Karnvad gennemgik økonomien. Der var ca. 120.000 i kassen og 

kun mindre forestående regninger til betaling. 

Formanden fortalte om korrespondance med OB Agerbæk vedrørende den forsvundne 

panserværnskanon samt om forsvarets årlige støtte til HISAM. Kanonen var nu fundet, 

stående foran det lukkede museum i Beldringe, hvor obersten ville efterse, at den var 

ansvarligt de-aktiveret. Det er nu op til HISAM, om kanonen ønskes retur som blikfang på 

plænen foran hovedtrappen. 

Vedrørende den økonomiske støtte til HISAM opfordrede obersten til, at HISAM skrev en 

ansøgning for 2011 med tilbagevirkende kraft, hvilket formanden vil iværksætte. 

Formanden vil endvidere inden d. 15. maj indsende en ansøgning til ingeniør N.M. 

Knudsens fond, med anmodning om en støtte på 20.000 kr. til anskaffelse af nyt computer 

system til HISAM. 

Formanden og lederen havde modtaget 18.000 kr. af Energi Fyn, beregnet til nye montrer. 

Leif Mosegaard og Verner Pedersen undersøger markedet. Fa. Standex blev nævnt som 

mulig leverandør. 
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Ansøgning til Odense Kommune om fortsat lejemål skal fornyes. Johannes og Svend vil i 

nær fremtid besøge kommunen for at sætte processen i gang. 

Der var enighed om at invitere yderligere tre hjemmeværnsgrene med til den planlagte 

hverve-udstilling på og om HISAM i august måned. (Flyvehjemmeværn, 

Marinehjemmeværn og Bedriftshjemmeværn). Et af de springende punkter var udgifter til 

annoncering. Da der er seneste tilbagemelding for enhedernes deltagelse pr. 20. maj, var 

der enighed om at der afholdes et bestyrelsesmøde straks herefter, så der kan tages 

beslutning om aflysning eller fortsat detailplanlægning. 

Eventuelt: 

Svend nævnte, at der nu var 221 medlemmer, der havde betalt kontingent og 55 

medlemmer resterede stadig. Der var enighed om at slette 16 ”røde” navne, idet det ikke 

kunne forventes at de pågældende fortsat ville støtte foreningen. 

Næste bestyrelsesmøde på HISAM: Onsdag d. 30. maj kl. 12  

   

 

 

 

Johannes Lollesgaard  Klaus Veltzé Svend  Aa. Karnvad 

 

 

Karsten Ottosen  Leif Mosegaard Gunner Pedersen 

  

 

O. Verner  Pedersen    Referent: Søren Rabenhøj 

 


