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HISAM bestyrelsesmøde afholdt på Vandrerhjemmet torsdag d. 19. marts kl. 17
Deltagere:
Johannes Lollesgaard, Leif Mosegaard, Gunner Pedersen, Svend Karnvad, Liv Nybro,
Verner Pedersen, Tine Ørnhøj, Klaus Veltzé, Karsten Ottosen, Anders Skjødt Sørensen,
Niels Larsen og Søren Rabenhøj.
Ad pkt. 1, Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet blev godkendt.
Ad pkt. 2, Økonomi: Tine Ørnhøj omdelte og gennemgik regnskabet. Regnskabet blev
godkendt uden bemærkninger.
Proceduren for rykkere til medlemmer, der ikke havde betalt kontingent, blev drøftet.
Enighed om, at der sendes en ”pæn” rykker”. Hvis dette ikke virker meldes de pågældende
ud. I øvrigt enighed om, at bestyrelsen betaler kontingent som alle andre medlemmer.
Tilslutning til Mobil Pay blev drøftet. Betingelser og muligheder undersøges nærmere.
Ad pkt. 3, Flytning af HISAM,
Ad pkt. 4, Samarbejde med andre forsvarsvenlige foreninger, og
Ad pkt. 5, Samarbejde med veteranhjemmet:
Johannes Lollesgaard havde skrevet til Jane Jegind for at rykke for det bebudede nye
møde vedrørende flytningen. Der var endnu ikke noget svar. Men der arbejdes på de indre
linjer, hvor der skønnes mulighed for påvirkning og støtte. Bl.a. kunne der være tale om at
kontakte andre forsvarsvenlige foreninger – herunder veteranhjemmet - for at afsøge
muligheder i fællesskab.
Ad pkt. 6, HISAM i fremtiden, herunder drift m.v.:
Vi skal forsøge at skaffe flere bestyrelsesmedlemmer og gerne nogle yngre kræfter. Det
kan få indflydelse på drift, herunder åbningstider i weekender. Endvidere skal der også
forsøges hvervning af flere medlemmer.
Liv og Anders er i gang med at introducere HISAM på Facebook. Det arbejdes der videre
med lige nu og resultatet præsenteres til næste bestyrelsesmøde. Det bliver et vigtigt
medie, hvis vi i det hele taget skal nå yngre kræfter og Liv har gode forudsætninger for at
få os sparket godt i gang.
Liv efterlyste endvidere inde i samlingen skiltning på engelsk – måske endda også på
tysk?
Leif berettede om erfaringer fra besøg på pansermuseet i Oksbøl. Det var et relativt lille
museum, der foruden panserkøretøjer havde en afdeling med brandbiler.
Næste møde afholdes på Vandrerhjemmet TOR 30 APR kl. 17
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