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28 FEB 2019
Kort bestyrelsesmøde/formøde til generalforsamling 27. februar kl. 1730 2019 på Soldaterhjemmet
Dannevirke.
Tilstede: Lars Neumann, O.V. Pedersen, Svend Karnvad, Tine Ørnhøj, Anders Skjødt Sørensen,
Kristine Bjerno, Svend Kraul, Johannes Lollesgaard, Per C. Andersen og Søren Rabenhøj
Afbud: Kristine Bjerno
Status ved formanden:
-

-

Møde i går med Jane Jegind var forløbet meget positivt og havde bl.a. resulteret i, at
kommunen udfærdiger et støtte brev til brug for fonds ansøgninger.
O.V. Pedersen er i gang med at planlægge ceremoni ved mindestenen for d. 9. april.
Prospektplanen er klar, så vi inden for de nærmeste dage kan afsende eller levere fonds
ansøgning til A.P. Møller-fonden.
Der er sendt ansøgninger til flere fonde, herunder Landsbyggefonden og Civika fonden.
Der er endnu ikke svar.
Der arbejdes derud over ihærdigt videre med at klargøre ansøgninger til flere fonde,
herunder Østifterne og Augustinus. Jørgen Thomsen har meldt klar til at assistere efter 1.
marts i forbindelse med Knudsens fond. Der arbejdes ligeledes på strategi med at få flere
fonde til at yde et samlet bidrag.
Der arbejdes sammen med arkitekterne på at få ”delprojekt stuen” klar.

O.V. Pedersen:
- Redegjorde for arbejdet med foredragsprogram for efteråret. Et indlæg fra
soldaterhjemsbestyrer sættes på standby. To andre indlæg i september og oktober ser fine ud
og Johannes Lollesgaard holder øje med hvornår vi evt. kan få general Lollesgaard på podiet.
- O.V. Pedersen kontakter Erik Thomsen vedr. ceremonien d. 9. april, og vi forbereder kaffe +
rundstykker i vagtbygningen.

Kristine Bjerno har luftet idéen om at se Besættelsestiden i Odense fra et cykel-perspektiv.
Der er gode muligheder, bl.a. med kommunal støtte (kulturpulje) til udvikling, idet koncepten
bl.a. vil kunne bruges i ”Den åbne skole”

Ref.: Søren Rabenhøj.
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