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Bestyrelsesmøde i Hisam d. d. 27. september 2012 

Deltagere: Johannes Lollesgaard,  Klaus Veltzé, Svend Aa. Karnvad, Gunner 

Pedersen, Leif Mosegaard, O. Verner Pedersen og Søren Rabenhøj. 

Fraværende: Karsten Ottosen 

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: Økonomien er tilfredsstillende. 

Derudover har formanden og kassereren lagt budget for 2013, med et indlagt 

mindre overskud som buffer for eventuelle ikke forudsete udgifter. 

Der er indkøbt ny computer og printer, der med stor hjælp fra Klaus Veltzé er 

fuldt installeret. 

Klaus kunne fortælle, at evt. reparationer af audioguide udstyret i fremtiden vil 

koste 3oo kr. Det vil således være vigtigt at der ved udlevering advares mod 

at ”pille”. 

 

3.   Ansøgning om støtte fra fonde 2012 og 2013: 

Der søges fortsat støtte ved flere fonde vedrørende anskaffelse af nye giner, 

audioguider og flere montrer. Endvidere sendes ansøgning til FKO om støtte 

til pleje af militærhistorien. 

Gunner Pedersen vil indhente pristilbud på montrer hos lokal glarmester, 

således at vi kan sammenholde med prisen for de nylig leverede montrer fra 

et andet firma.  
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4.   Nyanskaffelser i 2013: 

Der i et længere perspektiv brug for op til 24 nye montrer, således at der 

bliver samme design over alt.  

 

5.   Aktiviteter resten af 2012 0g 2013: 

Der er ét foredrag tilbage. Det hedder ”Dresden i flammer” og holdes d. 13. 

november af løjtnant V.S. Hansen. 

Der holdes særudstilling lørdag d. 6. oktober og lørdag d. 3. november, hvor 

soldaterbøger, sangbøger, illegale sangbøger samt feltinstruktioner helt 

tilbage fra tipoldefars soldatertid kan beses.  

Det er planen i januar – marts at få en udstilling af modeller af krigsskibe. 

 I 2013 markerer HISAM 70 året for de første deportationer fra Danmark til 

Tyskland samt 69 året for politiets deportation. En af de deporterede har lovet 

at deltage i udstillingen. Politiets museum har lovet at udlåne en række 

genstande fra den tid.  

Der er foreløbigt tre temaer klar til foredrag: Kampene ved Narvik (MJ Arne 

Skipper), Pilot i Libyen (PRLT Thomas Warming) samt Udviklingen af det 

danske forsvar (BG Lollesgaard).  

Bustur til Telegrafmuseet i Fredericia. Karsten undersøger 

transportmuligheder og omkostninger. Behandles på næste møde. 

Formanden har skrevet til Distriktet og takket for støtten til HJV-dagen i 

august. Formanden havde peget på det ønskelige i at få aktiviteten i AKOS 

samt peget på Klaus Veltzé og Kasten Ottosen som kontaktpersoner. 

Der vil til næste års HJV-dag blive lagt vægt på markedsføring samt at der 

kommer musik på programmet. 
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6.   Indretning af HISAM: 

Et kommende projekt omfatter udskiftning af mange forældede lysarmaturer. 

7.   Eventuelt: 

Klaus Veltzé henviste opmærksomheden på anvendelse af IP-telefon 

(internet baseret telefoni). Flere deltagere kender og anvender IP-telefon og 

fandt systemet væsentlig billigere end de traditionelle telefonselskaber. Klaus 

undersøger mulighederne (anskaffelse, installation, indflydelse på nuværende 

TDC internet forbindelse mm.) 

Der havde været flere fejlmeldinger på HISAM alarmsystem. Flere havde lav 

batteri niveau som årsag. Det er særdeles dyrt, og der var enighed om, at der 

skal indføres udskiftning af batterier i en fast turnus, f. eks. Hver 3. eller 4. 

måned. 

Flere besøgende udtrykker ønske om at blive medlemmer. Adskillige har ikke 

indbetalt medlemsgebyret via det udleverede girokort og har således bare 

fået gratis adgang. 

For eftertiden skal der betales på stedet, enten de 150 kr. som medlemskab 

koster eller 25 kr. for en dagsbillet. 

Kassereren vil i øvrigt sende rykkere ud til de 32 medlemmer, som endnu 

ikke har betalt årets kontingent. 

Der vil endvidere for eftertiden blive udsendt en folder med velkommen til de 

nye medlemmer  

Næste bestyrelsesmøde på HISAM: Torsdag d. 22. november kl.1130 

 

Johannes Lollesgaard               Klaus Veltzé                 Svend Aa. Karnvad 

 

Leif Mosegaard                    Gunner Pedersen                  O.V. Pedersen 
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Referent: Søren Rabenhøj  


