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Bestyrelsesmøde 14. august 2017 afholdt hos Karsten Ottosen. 

 Deltagere: Lars Neumann, Leif Mosegaard, O.V. Pedersen, Karsten Ottosen, 

Tine Ørnhøj og Søren Rabenhøj. 

Mødet blev gennemført hos Karsten Ottosen efter invitation til besøg og en 

bid mad. 

Vi startede med en bid mad, hvor der blev snakket meget løst og fast om 

museets situation. 

Undervejs fortalte Lars Neumann om mødet med Jane Jegind, hvor vores 

projekt vedrørende anvendelse af den tidligere administrationsbygning på 

Odense kaserne var fremlagt. Mødet var forløbet i en meget positiv ånd og 

projektet er sat i gang i den kommunale behandling. 

Der blev truffet en række beslutninger for styringen af det videre forløb, idet 

det var vigtigt, at vi fremstod som en stærk og professionel enhed udad til: 

- Kontakten til medierne varetages ind til videre af formanden. Alle 

henvendelser henvises til Lars. Søren kan udtale sig om museet som 

demensvenligt. 

- Vi skal have etableret styring af det fremtidige arbejde på flere 

niveauer. 

- Øverste niveau udadtil vedrørende ansøgninger til fonde o.l. kan f. eks 

komme til at hedde: "Projektstyrelse for udvikling af Fyns 

Militærhistoriske Museum". 

- Herudover skal vi have nedsat styre-/koordinations- og arbejdsgrupper 

vedrørende nedpakning, ny indretning m.m. 

- Der var enighed om at investere penge til udvikling af udvidet 

projektbeskrivelse, da dette var en nødvendig forudsætning for 

kommende fonds ansøgninger. 
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- Der skal i første omgang søges penge til istandsættelse og strukturel 

indretning. 

- Vi planlægger at være repræsenteret på åbent hus i Beldringe d. 23. 

september. Leif Mosegaard står for deltagelsen.  
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