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Referat af bestyrelsesmøde 29. marts kl. 17 på kasernen. 

 

Til stede: Lars Neumann, O.V. Pedersen, Anders Skjødt Sørensen, Ib 

Pedersen, Henrik Bonnerup-Kjær og Søren Rabenhøj. 

Afbud: Claus Skaarenborg, Irene Andersen og Per C. Andersen. 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Der var et par mindre rettelser, som godkendes på næste møde. 

Status for projektet, herunder fondsansøgninger. 

- Lars orienterede om status for projektet. Elevatorfirmaet er gået i gang 

med at søge byggetilladelse, da der erfaringsmæssigt er større ventetid 

ved sagsbehandlingen. 

- Vi har modtaget støtte fra EnergiFyn på  150.000 kr, så vi samlet pt. har 

tilsagn om i alt 800.000 kr. til elevatorprojektet. 

- Der var enighed om, at vi gerne skal have produceret en 

folder/brochure til vores cykelture. 

Økonomi, herunder indgangspris og evt. rabatter. 

- Det blev besluttet at fastholde de nuværende billetpriser. 

- Der havde været nogle forespørgsler vedrørende fri adgang for 

besøgende med veterankort. Det blev besluttet at give gratis adgang, 

da der formentlig også kun er tale om et meget lille antal. 

- Indtjening ved hjælp af salg af dubletter forsøges øget ved deltagelse 

på diverse markeder og evt. ved åbent hus arrangementer. 
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Status for igangværende opgaver og organisation af vore frivilliges 

arbejdsindsats. 

- Vi drøftede forskellige muligheder for at koordinere arbejdet tilpasset 

situationen, og vil arbejde videre med papiret med udvalgsprojekter, der 

er fra SEP 2020 

- Der er absolut brug for flere frivillige hænder, men det er vigtigt at 

annonceringen foretages på det rigtige tidspunkt samt at de ting vi 

ønsker hjælp til defineres/udspecificeres. 

 

Tilpasning af vedtægter. 

- De ændringer der blev vedtaget under sidste generalforsamling skal 

indarbejdes i ny udgave og herefter underskrives af formand og 

dirigent. Sekretæren arbejder sammen med referenten.  

Eventuelt. 

Intet 

Ref.: Søren Rabenhøj 

 

Lars Neumann  

Anders Skjødt Sørensen  

Ib Pedersen  

Søren Rabenhøj  

  

http://www.milmus.dk/
mailto:milmus@milmus.dk

