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04 OKT 2017

Bestyrelsesmøde 02. oktober 2017 afholdt på MILMUS.
Deltagere: Lars Neumann, Leif Mosegaard, O.V. Pedersen, Anders Skjødt Sørensen,
Tine Ørnhøj, Kristine Bjerno og Søren Rabenhøj.
Fraværende: Karsten Ottosen.
Lars Neuman åbnede med at beskrive museets situation og status:
-

Faciliteterne på Sdr. Boulevard er stillet til rådighed for MILMUS.
Betingelserne herfor skal forhandles og nedfældes i kontrakt.
Udgifter til drift og afgifter skal fastsættes nærmere.
Forventede vedligeholdelsesudgifter skal specificeres nærmere.
Vi (bestyrelse og frivillige) skal nu snarest se på bygningerne sammen med
arkitekter
Ansøgning til fonde skal iværksættes snarest, herunder penge til gennemarbejdet
projekt.

Med et projekt i denne størrelsesorden skal der oprettes en meget stram styring og en
række styre-, projekt- og arbejdsgrupper er forberedt og aktiveres, efterhånden som der
opstår behov.
Vi enedes om at kommunikation sker indenfor de enkelte grupper og at
gruppeformændene refererer til Projektgruppen.
Erfaringerne fra sidste flytning har også lært os, at der skal være en kommandovej – andre
steder kaldes det en klar styring- i hele arbejdet, og som alle skal følges. Vi må udvikle
disse regler sammen, men en første grundregel gælder styring af pengene.
Indledningsvis går vi efter at arbejdsgrupper har et loft på kr. 500,00. Hvis dette loft
overstiges skal der rettes henvendelse til formanden for bestyrelsen.
Vi kan begynde at hente tilbud på nedtagning af flere større ting, herunder stålgardinet på
bagdøren og de store glasmontrer (ved indgang og omkring musikken). Vedrørende
glasmontrerne vil især transporten kræve professionel hjælp.
En række abonnementer kan opsiges (kasserer) (forsikring, 3 E sikringsfirma og telefon).
Hvis der ønskes oplysninger ud i presse eller sociale medier vedrørende flytningen SKAL
de godkendes af bestyrelsens formand.
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Det er ønskeligt, at vi forstærker vores virke ud ad til. Det kan bl.a. ske via flere
spændende foredrag. Gode idéer modtages gerne.
I efterårsferien holder vi åbent i de almindelige åbningstider.
Næste møde afholdes tirsdag d. 31. oktober kl. 17 (museets endelige lukningsdag)
Sæt kryds i kalenderen for julefrokost torsdag d. 7. december kl. 18.
Ref. Søren Rabenhøj
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