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Bestyrelsesmøde i HISAM d. 25. april 2013
Deltagere: Johannes Lollesgaard, Klaus Veltzé, Svend Aa. Karnvad, Leif
Mosegaard, Niels Larsen, O. Verner Pedersen og Søren Rabenhøj.
Fraværende: Gunner Pedersen
Johannes Lollesgaard bød velkommen til bestyrelsesmødet.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt uden kommetarer og underskrevet.
2. Økonomi:
Svend Aa. Karnvad gav status for den økonomiske situation. Der er en
betryggende beholdning, selv om der resterer relativt store driftsomkostninger
i den resterende del af året.
Der forsøges at hente yderligere midler ved ansøgning til fonde, bl.a. til flere
nye montrer, lige som tilskud fra Totalforsvars regionen fortsat ansøges.
Der er 55 medlemmer med restance for årets kontingent. Kassereren sender
en venlig rykker. Hvis der ikke betales slettes de pågældende.
3. Aktiviteter d. 5. og 7. september:
HOK har meddelt, at der kan stilles 1 kampkøretøj til rådighed d. 7.
september.
Flyverhjemmeværnet har meldt fra. Johannes Lollesgaard vil tale nærmere
med distriktschefen.
Der er kontakt til TV2 Fyn, hvor der håbes på dækning før d. 5. og 7.
september.
Der undersøges mulighed og pris for at ophænge store bannere nær
banegården. Leif Mosegaard undersøger sagen nærmere.
Fri adgang eller betaling for besøg på HISAM blev drøftet. Der blev enighed
om en reduceret billetpris (20 kr.)
Vandrehjemmet er rede til at servere kaffe og frokost til de frivillige deltagere.
Det vil blive gennemført med en spisebillet ordning.
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4. Hærens 400 års jubilæum:
O.V. Pedersen havde besøgt læsesalen i Historiens hus for at se på
udstillingsmulighederne. Der er god plads, men de sikringsmæssige forhold
gør det vanskeligt at udstille mere kostbare emner, herunder våben.
Der var enighed om, at sikkerhedsproblemet evt. måtte løses med vagter på
stedet.
Det blev fundet relevant, at bestyrelsen besøgte en særudstilling på ”Tøjhus
Museet, så der kunne findes inspiration og gode eksempler. Den kommende
”praktikant” inviteres med, da det passer særdeles godt ind i hendes
projektarbejde.
Alle der ønskede at være med kan være i en bus,let, som Karsten Ottosen
forsøger at skaffe. Turen planlægges gennemført d. 23. maj, evt. med besøg
på Kirke Hyllinge museum undervejs.
5. Besøg på Telegrafmuseet i Fredericia:
Planlægningen står standby indtil næste bestyrelsesmøde.
6. Hjemmesiden:
Kort drøftelse af hjemmesiden og de anvendte farve bannere. Der bliver
justeret, bl.a. på forsiden.
7. Eventuelt:
Kontakt med nyt forsikringsselskab så ud til at medføre lavere præmie for
samme dækning, men der var endnu ikke modtaget endeligt tilbud.
Næste bestyrelsesmøde på HISAM: Mandag d. 3. juni kl.1000
Johannes Lollesgaard
Leif Mosegaard

Klaus Veltzé

Svend Aa. Karnvad

O.V. Pedersen

Referent: Søren Rabenhøj
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