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Resumé af MILMUS bestyrelsesmøde d. 18. april 2018 på Odense Kaserne
Til stede: Lars Neumann, Svend Kraul, Leif Mosegaard, Tine Ørnhøj, Anders Skjødt
Sørensen, Kristine Bjerno, O.V. Pedersen og Søren Rabenhøj
Afbud: Svend Karnvad

Møde med rådmand Jane Jegind
Lars Neumann orienterede om dagens møde med rådmand Jane Jegind. Mødet forløb
meget positivt og museets argumenter blev vel modtaget. Således blev museets forslag
om at kommunen overdrager ejendommen til museet for et symbolsk beløb, men med en
tilbagefaldsbetingelse, hvis museet ikke lykkedes med at rejse midler eller fortsætte
driften, set som en egnet mulighed. Der skulle foretages nogle undersøgelser, bl.a.
vedrørende ejendomsskat, men det var muligt at forslaget kunne bringes i udvalgs
behandling i maj måned.
Museets officielle status papir.
Lars udleverede det papir om ”Fyns Militærhistoriske Museum tilbage på Odense
Kaserne”, der var skrevet til brug for mødet med rådmanden, og som herefter indtil videre
skal være museets officielle status.
Praktiske forhold
Bestyrelsen drøftede herefter en række scenarier og praktiske forhold, hvis ovennævnte
model blev realiseret, herunder drift. Der skal iværksættes særlige foranstaltninger
vedrørende driften, f.eks. ved at finde drift-sponsorer, da drift ikke støttes af fonde.
Lars var blevet kontaktet vedrørende udlån af kyras i forbindelse med fotografering til en
bog. Der var enighed om, at vi ikke udlåner ting, da det meget let medfører skader, hvis vi
begynder at pakke nogle af genstandene ud.
Bygningen runderes jævnligt for at kontrollere at alt er i orden. (ser efter lys, ild og
indtrængende vand, som det hedder i marinen).
Økonomi
Tine Ørnhøj gennemgik regnskabet, der lægger stærkt op til at spare på udgifterne indtil vi
får flere penge i kassen gennem fondsmidler.
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Tilbud om foredrag 11 SEP vedrørende de transportable havne, der blev anvendt under
landgangen i Normandiet blev drøftet. Mulighed for at gennemføre det sammen med og
hos Fa. Randbøl undersøges, da det kan reducere omkostningerne.

Opdatering af MILMUS hjemmeside.
Søren gennemgik en liste over bestyrelse og udvalg og vi blev enige om kun at tage
aktiverede udvalg med. Dvs. at vi pt. skal have Styregruppe, Projektgruppe,
Foredragsudvalg, Kommunikationsudvalg og kustoderne med.
Vi skal have gang i den nye hjemmeside, som en praktikant havde startet. Kristine og
Søren ser nærmere på oplægget.
Ref.: Søren Rabenhøj
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