
 

 

Daglig leder: Kaptajn O.V. Pedersen - Mobil: 21 40 15 85  
Formand:  Johannes Lollesgaard - Telefon: 2156 6451 

E-mail: hisam@hisam.dk – Konto Danske Bank, Reg.nr. 1551,  kontonr. 16516902 
 CVR NR. 32 13 38 43 

Fyns Militærhistoriske Samling 
Kragsbjerggård  

Kragsbjergvej 121 - 5230 Odense M -  6611 8325 
 

www.hisam.dk 

 
 

Bestyrelsesmøde kl. 17 i HISAM d. 30. april 2014 
 
Deltagere: Johannes Lollesgaard, Tine Ørnhøj, Anders Skjødt Sørensen, 
Svend Aa. Karnvad, Leif Mosegaard, Karsten Ottosen, Klaus Veltzé, Gunner 
Pedersen, Niels Larsen, Søren Rabenhøj, O. Verner Pedersen. 
 

1.   Johannes Lollesgaard bød velkommen til mødet, der blev afholdt på 
vandrerhjemmet. 

2.   Referatet fra sidste møde underskrives under næste møde, da det 
beroede på kontoret. 

3. Økonomi: Tine Ørnhøj gennemgik økonomien, der ser fornuftig ud. 179 
nedlemmer har betalt kontingent, 10 er kontingentfri og 49 mangler 
betaling. Der var enighed om endnu en påmindelse til de manglende 
betalere. Der anføres en kort betalingsfrist, der skal overholdes, da man 
ellers bliver slettet som medlem. 
Der blev talt om en kommende donation, der kun må anvendes til 
investeringer – ikke til drift. 
Der afholdes i nær fremtid møde med kommunen om en fremtidig 
placering af HISAM. Vi vil forsøge at få kommunen til at installere 
sikkerhedssystem i den nye facilitet. 

4. Forberedelser til fejringen af Hærens 400 års jubilæum skrider 
planmæssigt frem. 2 dages fri anvendelse af koncertsalen synes 
sammen med en moderat billetpris næsten at få økonomien til at 
hænge sammen. Der søges dog stadig efter flere donorer. 
Formanden udleverede oversigt over arbejdsgrupper. Arbejdet blev 
diskuteret og præciseret og alle var villige til at løse de pålagte opgaver. 
Markedsføring og billetsalg blev drøftet nærmere. Niels Larsen 
undersøger gunstige muligheder. 
FOUAT har foruden en donation sendt girokort ud til medlemmerne for 
evt. frivillige bidrag. 

5. Næste møder: ONS 04 JUN kl. 17 samt TOR 11 SEP kl. 17, begge på 
vandrerhjemmet. 

6. Eventuelt: Gunner Pedersen modtager ”standardskrivelse” fra Svend 
Karnvad” til anvendelse for udsendelse til nye medlemmer. 


