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29 MAJ 2019
Bestyrelsesmøde 27. juni 2019 kl. 17 på kasernen.
Tilstede: Lars Neumann, O.V. Pedersen, Anders Skjødt Sørensen, Tine Ørnhøj, Svend Kraul,
Johannes Lollesgaard, Per C. Andersen og Søren Rabenhøj
Afbud: Kristine Bjerno og Jesper Juul Isaksen

Lars orienterede om status for museet, herunder om møder i Erhvervsgruppen og i Styregruppen:
-

Der var afslag fra Mærsk fonden, så vi må ændre taktik og bl.a. søge etapevis med start i
stuen efterfulgt af elevatoren.
I Styregruppen havde vi i denne anledning fået gode råd om at ændre strategi for
ansøgningerne, herunder bl.a. at forsøge at samle flere fonde f.eks. til elevatoren.
De frivillige fortsætter det enormt store arbejde både inde og ude.
Erhvervsskolen har givet tilsagn om at forestå tømrerarbejdet med paneler, døre og
vinduer, så vi får det gjort til kostpris på materialer.
Arkitekterne arbejder på en brandstrategi.
Terkel Stræde SDU har tilbudt at være aktiv med at bygge en planche udstilling op
vedrørende besættelsestiden og tiden herefter. En sådan udstilling vil kunne bruges som
særudstilling, når vi har stueetagen klar. Der var enighed om, at det var en god løsning,
især da den kan bygges op med meget få midler. Vi har i øvrigt adgang til at få lavet
plancherne gratis. Der opstod yderligere en idé om at få designskolen i Kolding til at hjælpe
med udformningen. Vi holder et møde om udstillingen med Terkel og hans hjælpere efter
sommerferien.

Økonomi:
-

-

Der er indgået 1 mio. kroner fra staten (finansloven) der senere bliver fulgt op med 2 X ½
mio. kroner.
Tine gennemgik økonomien, hvor især drifts økonomien var meget betænkelig. Vores
likviditet er meget sårbar og vi har højeste prioritet på at finde nogle drifts sponsorater.
Johannes retter henvendelse til en god kontakt.
OGI inviteres til et møde, så vi kan drøfte huslejen for arrestbygningen.

Status for opgaver fra sidste bestyrelsesmøde:
-

Skolestuen: Anders har modtaget tilbud på AV udstyr. Der var 2 tilbud, idet der var tale om
to forskellige projektorer. Der var enighed om, at den billigste var tilstrækkelig. I øvrigt skal
tilbuddet i første omgang kun anvendes ved fondsansøgninger.
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Bibliotek: Lars har kontakt med køkkenfirma, der kan levere 130 – 140 løbende hyldemeter
til en meget rimelig pris. Vi kan formentlig selv sætte dem op. Anvendes foreløbig til
fondsansøgninger.
Cykle- og gåture: O.V. fortsætter som tovholder. De første to cykelture var forløbet rigtig
godt og med fin tilslutning. Der blev foreslået at når turene genoptages kan de styrkes med
diverse AV-midler. Anders har en kontakt – Michael – der kan være behjælpelig.
Pigbukke: Transporten var klaret af Erhvervsskolen og bukkene står på kasernen.
Paneler renoves. Klares af Erhvervsskolen.
Samarbejde mellem Hjemmeværnssamling og museet: Lars har aftalt møde med
hjemmeværnet.
Udflugt/socialt arrangement til Langelandsfortet: Transport og entre var undersøgt. Vi kan
ikke låne køretøjer fra hjemmeværnet. Vi kan få en gratis rundvisning, men skal betale
entré. Der var både i arbejdsgruppen og i bestyrelsen enighed om at vi kunne køre i egne
biler (carpool fra kasernen), have pårørende med, tage madpakker med og selv betale
entréen. O.V. kontakter Langelandsfortet og finder en dato i slutningen af august.
Avertering og synliggørelse af arrangementer: Kristine var fraværende, men vi vender
tilbage vedrørende protokol for procedure for henvendelse til foreninger og pressen. Søren
er næsten færdig med mailliste for støtteforeninger.
Flyers til uddeling ved arrangementer: Kristine var fraværende, men vi snakker videre om
det, så vi kan have nogle eksemplarer klar til vores stand på H.C. Andersen Festival.
Anders kan klare kopiering.

Eventuelt:
-

Drifts sponsorater er første prioritet i arbejdet lige nu.
Vi skal have disponeret vores indretning, så vi kan stille op, efterhånden som etagerne
bliver gjort klar.
Vi overvejer at invitere den nye forsvarsminister til at besøge museet.
Vi vil kontakte skolevæsenet, så snart vi har noget at vise skole klasser.

Næste møde afholdes torsdag d. 22. august kl. 17 på kasernen.
Ref.: Søren Rabenhøj
Lars Neumann
Anders Skjødt Sørensen
Søren Rabenhøj
Ove Verner Pedersen
Tine Ørnhøj
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