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22 FEB 2022 

Bestyrelsesmøde 22 februar 2022 kl. 17.00 på kasernen. 

Tilstede: Lars Neumann, O.V. Pedersen, Irene Andersen, Sven Kraul, Anders Skjødt Sørensen, 

Claus Skaarenborg, Ib Pedersen og Per Andersen 

Afbud:Søren Rabenhøj 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Underskrives ved næste møde 

Lars orienterede om status for projektet og status for fondsansøgninger: 

- Vi har i fået tilsagn om 650.000 kr. alt det er ca. 40 % af vores behov til elevator 

- Arbejdet i kælderen skrider frem. 

- Ansøgning af byggetilladelse startes så småt op da det forventes at tage lang tid at 

behandling af denne. 

- Digitalisering af biblioteket er langt henne i forberedelserne, hvor Ib udfører et meget stort 

arbejde.  

- Salg af brugte bøger er nu sat fast i system på hjemmesiden samt på Facebook. 

- Alle uniformer er afhentet, og der mangler kun nogle giner og diverse løsdele. 

- Veteran koordinator er flyttet ind i ”arresten” og er klar til at tage imod veteraner 

Økonomi: 

- Vi søger aktivitetsstøtte fra Odense kommune for de kommende 3 år. 

- Irene fremlagde budget for 2023. 

- Søren sender faktura til kommunen for el, vand og varme 

  

Status for igangværende opgaver og uddelegering af opgaver for fremtiden. 

- Der er ved at blive lavet lister over dubletter i uniformssamlingen. 

- HJV-udstillingen skrider langsomt frem, Claus ’s udstilling er stadig aktiv og bliver en tid 

endnu 

Tilpasning af vedtægter:  

- Der var kommet flere forslag til ændringer af vedtægter. 

Disse blev gennemgået og tages med til generalforsamlingen. 
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Eventuelt: 

 

- Der er kommet låseboks på porten. 

- Digitalisering af cykelturene er halvvejs og Anders har lovet dem klar omkring 1 maj 2022 

- Det overvejes at vi fremover kan afholde generalforsamling i eget hus 

. 

Ref.: Anders Sørensen 

Lars Neumann  

Irene Andersen  

  

Ove Verner Pedersen  

Anders H. Rasmussen  

Claus Skaarenborg  

Anders Skjødt Sørensen  
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