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27 JAN 2019
Bestyrelsesmøde 23. januar 2019 på kasernen.
Tilstede: Lars Neumann, O.V. Pedersen, Svend Karnvad, Tine Ørnhøj, Anders Skjødt
Sørensen, Kristine Bjerno, Johannes Lollesgaard, Per C. Andersen og Søren Rabenhøj
Afbud: Svend Kraul
Gæst: Jesper Juul Isaksen
Formanden bød velkommen til vores gæst, Jesper Juul Isaksen, der deltog for at vi kunne
lære hinanden at kende og som led i Jespers overvejelser om evt. at deltage i arbejdet
med at bygge museet op.
Formanden mindedes Leif som den store støtte for museet og hans altid gode humør.
Status:
Projektplanen er færdig, inklusiv tidslinje og budget. Navne med bestyrelsesmedlemmer
m.v. bliver tilføjet på bagsiden.
Udover planens samlede budget foreligger der detailbudget for hver enkelt etage.
Per orienterede om klargøring af fondsdansøgninger, hvor ansøgning om indretning
medtages.
Omfanget af IT udgifter blev drøftet. Et groft skøn lyder på 250.000 kr.
Vi skal forsøge at skaffe en række erhvervs sponsorater.
Brugsretten til for pladsen blev drøftet, herunder ansvar for rengøring og vedligeholdelse.
Renoveringen forsøges overdraget til kommunen.
Der arbejdes videre med at slippe for ejendomsskat, Johannes prøver igen.
Kristine står som tovholder for projekterne med anskaffelse af køretøjer fra Fynske
Livregiment samt for anskaffelse af et antal M/84 uniformer i forskellige størrelser.
O.V. Pedersen skriver til Danmarkssamfundet om tildeling af 4X5 m fane.
Evt. kommerciel udnyttelse af radio masten uden for bygningen undersøges af Anders og
Per.
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Per afdækker muligheden for støtte fra Energi Fyn vedrørende udendørs belysningen
Kristine er klar til at styrke de sociale medier.
O.V. meddeler, at stueetagen næsten er færdig til at håndværkere kan gå i gang.
Lars efterlyser en ”Social gruppe”, der kan forestå arrangementer for de frivillige. I første
omgang blev der foreslået et virksomheds besøg på Beredskabscentret
Økonomi: I øjeblikket er der dækning for forudsete udgifter. Søren rykker for afregning af
elevator sagen.
Vi mødes næste gang onsdag d. 27. februar kl. 1730 på Dannevirke hvor vi gør klar til
generalforsamlingen, efterfulgt af en pariserbøf. Nærmere herom senere.

Ref.: Søren Rabenhøj.
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