28. juni 2012

Bestyrelsesmøde 27 JUN 2012 på HISAM
Deltagere: Johannes Lollesgaard, Svend Aa. Karnvad, Klaus Veltzé, Gunner Pedersen,
O.V. Pedersen og Søren Rabenhøj
Afbud fra: Leif Mosegaard og Karsten Ottosen
Johannes Lollesgaard bød velkommen. Han anførte, at der skulle fremstilles skilte med
”Energifyn” til de nye udstillings montrer, så det fremgik hvem der var donor. Klaus Veltzé
vil sørge for fremstillingen.
Lollesgaard kunne samtidig meddele, at Johan Bjørnsen havde meldt fra til arbejdet på
HISAM.
Økonomi:
Svend Karnvad gennemgik økonomien, der ser sund ud.
Lollesgaard vil invitere Torben Iversen til at besøge HISAM, så han kan se samlingen samt
få overrakt en gave, som tak for indlæsningen af audio-guiden.
Der var enighed om at fortsætte med ansøgninger til diverse fonde, herunder at aktivere
fundraiseren for anskaffelse af 6 nye montrer, der i alt vil koste omkring 50.000 kr.
Der var også enighed om kun at ansøge én fond af gangen for respektive projekter.
Fremtidig virksomhed:
Der blev luftet forskellige muligheder, bl.a. at forsøge at få en udstillings bus fra forsvaret
til at indgå i et arrangement. Der efterlyses flere idéer.
Som ét af de kommende foredrag blev der foreslået indlæg om forsvarets aktuelle
situation.
Status for HJV-udstillingen d. 04 AUG:
Veltzé gennemgik den planlagte deltagelse og opstilling. Der var endnu en række
ubesvarede spørgsmål, men der var tilstrækkelig aktiviteter til at sikre en god
gennemførelse.
Som opsamling kan det anføres:
Veltzé styrer arrangementet og fremstiller et program til brug for deltagerne.
Niels Larsen fremstiller udkast til annonce i de fynske medier. Veltzé bestiller plads til
annoncen.
Der skal ikke kræves entre til samlingen den pågældende dag.
Vandrehjemmet stiller omklædningsrum til rådighed, hvis der er behov herfor.
O.V. laver pressemeddelelse til de fynske medier. Lollesgaard og Rabenhøj deltager inden
meddelelsen afsendes ca. 1 uge før.
Samlet antal deltagere meddeles til vandrehjemmet senest dagen før.
Rabenhøj får fremstillet foredragsprogram og medlemsfolder i A3 størrelse til ophængning
rund omkring inden og udenfor samlingen.

Eventuelt:
Veltzé demonstrerede den nye audio-guide med tilhørende højtaler. Der var enighed om,
at det var en virkelig god teknik, der kunne bruges ved mange lejligheder, hvor mindre
grupper gik rundt i samlingen.
O.V. nævnte, at der var svar fra 6 ud af de 14 hoteller, der var anmodet om at fremlægge
samlingens brochure.

O.V. havde set på mobil garderobe. Det pågældende stativ var for spinkelt. Der forsøges
andre steder, Isenkram forretningen i Rosengårdscentret blev anbefalet.
O.V. havde skrevet til Statens Forsvarshistoriske Museum med anmodning om at få stillet
en 20 mm maskinkanon til rådighed for HISAM’s udstilling om kampene d. 9. april 1940
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