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08 SEP 2020
Bestyrelsesmøde 8. september 2020 kl. 17 på kasernen.
Tilstede: Lars Neumann, O.V. Pedersen, Anders Skjødt Sørensen, Per C. Andersen, Jesper Juul
Isaksen og Søren Rabenhøj
Afbud: Anders H. Rasmussen og Irene Andersen

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referat fra sidste møde blev underskrevet.
Lars orienterede om status for projektet og status for fondsansøgninger:
-

Særudstillingen er klar og mangler kun beskrivelse af de udstillede genstande, hvilket er
iværksat.
Monitorerne med touch screen er klar til opstilling.
Der arbejdes på afmærkning med Corona restriktioner.
Vi rykker for at få gang i Hjemmeværns udstillingen.
Vi er i gang med oprydning på de andre etager.

Økonomi:
-

Odense Kommune har meldt ud, at aktivitetsaftalen for de kommende 3 år er underskrevet
af kommunen og er på vej til underskrift af formanden. Det betyder ro vedrørende de helt
faste driftsudgifter, men samtidig også, at vi stadig har brug for midler til drift af uforudsete
udgifter.

Åbning af museet:
-

Vi planlægger at åbne museet mandag d. 28. september kl. 10.
Vi holder åbent mandag og torsdag kl. 10 – 14 samt 1. og 3. lørdag hver måned.
Skolerelaterede aktiviteter gennemføres tirsdag og onsdag
Derudover åbnes der efter aftale.
Der bliver gratis adgang, men opfordret til at betale et beløb til vedligeholdelse og drift via
MobilePay
Vi holder lav profil, for at være sikre på at kunne styre Coruna bestemmelserne.
Vi kan invitere enkelt personer som har særlig betydning for museet.

Nedsættelse af faste udvalg:
-

Søren har udfærdiget en oversigt over de udvalg, der efterhånden bliver brug for at styre
den videre udbygning og den daglige drift af museet. Oversigten udsendes til alle aktive
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frivillige for bekræftelse af deres roller og for at aktivere evt. yderligere frivillige. For tiden
mangler vi en ansvarlig for flaghejsning og for oprydning og støvsugning.
Eventuelt:
-

-

-

Der er nu midler til anskaffelse af hardware til skolestuen. Jesper indhenter tilbud inden for
rammen på 35.000 kr.
Søren rundsender en liste over de kustoder som var aktive de sidste år inden
nedlukningen. Der anmodes om bekræftelse på interesse for at fortsætte og om mulige nye
interesserede.
Kustoderne, som melder sig, skal snarest efter at den midlertidige udstilling er afmærket,
indkaldes til en gennemgang.
De guidede cykelture har været en stor succes, men vi skal have fundet afløsere for O.V.
Pedersen (84 år). I første omgang til at deltage i kommende ture for at lære turene at
kende, senere for at kunne overtage.
Der arbejdes med forberedelse af skoleklasse undervisning og andre aktiviteter. Når der er
materiale klar skal der snarest iværksættes undervisning til interesserede, herunder
kustoder.

.
Ref.: Søren Rabenhøj
Lars Neumann
Anders Skjødt Sørensen
Søren Rabenhøj
Ove Verner Pedersen
Jesper Juul Isaksen
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