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D annebrogsgade 1 • 5000 Odense C • 6611 8325
www.milmus.dk / E-mail: milmus@milmus.dk

Notater fra bestyrelsesmødet torsdag 15 SEP 2016.
Fraværende: Tine Ørnhøj / Karsten Ottosen / Søren Rabenhøj
Tilstede: Linda Komperud

Ad 1: Godkendelse af referat:

Underskrevet

Ad 2: Økonomi, herunder ansøgninger til fonde, sikkerhed på museet.
- økonomi: Den udarbejdede oversigt over perioden 1/1 – 13/9 2016 blev tilsendt
best.medlemmerne 16 SEP
- ansøgninger: Lollesgaard tager ’action’
- sikkerhed på museet: Trods den kedelige hændelse 23 AUG mener bestyrelsen, at tiden
skal ses an, før der tages drastiske – og dyre – skridt.
Men årvågenhed og agtpågivenhed skal stedse iagttages.
Ad 3: Hvordan er vi kommet i gang (adg. til museet, kustoder, vagtplaner m.m.)
Egentlig ingen ophidsende bemærkninger til disse punkter: Meget var nået, noget ventede
på at blive taget i angreb. Muligvis bør der komme markering på gulvet hvordan der bør gås
gennem udstillingen.
Vagtplan inkl. december udarbejdet; hverdagsåbningen forstærkes med 1 medlem af
Militærhistorisk Museum til støtte for O.V.
Medlemmerne udviser yderst positiv indstilling til at påtage sig opgaver.
Der planlægges samarbejde med det kommende veteranhjem – således at veteranerne får
mulighed for at blive en del af museet.
Der er tanker om at inddrage flere ansvarlige for bestemte perioder / områder.
Ad 4: Hvad mangler vi at få sat gang i bl. a. audioguider, udbygning af bibliotek m.m.
Audioguider har absolut topprioritet. O.V. vil udarbejde tekst tilskåret opstillingen. Speaking
igen T.I.
Biblioteket må ikke benyttes som ’henstillingsområde’! Det har en absolut central betydning.
Der er monteret lysarmatur ligesom der bliver monteret projektor og opsat pc & lærred. Der
skal kunne vises filmsekvenser af militærteknisk / -historisk tilsnit. Alt for at gøre biblioteket
så egnet som muligt som studieområde.

Ad 5: Fremtidig struktur i bestyrelsesarbejdet, herunder emner til bestyrelsen.
Emner til bestyrelsen: Forskellige yderst velkvalificerede emner blev foreslået. Ved møde
TIR 20 SEP vil Lollesgaard og Svend Kraul – sammen med en kreds af medlemmer – begynde
at sammensætte interessegrupper / teams.
Da g lig le d e r : Pens. kaptajn O.V. Pedersen - Mobil: 2140 1585
F o r m a n d : Pens. major Johannes Lollesgaard - Telefon: 2156 6451
Konto: Danske Bank, Reg.nr. 1 5 5 1 kontonr. 1 6 5 1 6 9 0 2
CVR NR. 32 13 38 43

Evt.:

Leif Moesgaard deltager i kursus ’Strategisk kommunikation’
Rengøring (firma) 1 x mdl. og 1 årlig hovedrengøring

Fremtidige foredragsstart kl. 1900
Såfremt ønskes benytter kustoder indtil videre ’badges’ til at markere funktion.

Referent: Klaus V

Næste best. møde: 17 NOV kl. 1700. Samme sted.

