Bestyrelsesmøde i Hisam d. d. 30.august 2012
Deltagere: Johannes Lollesgaard, Karsten Ottosen, Klaus Veltzé, Svend AA.
Karnvad, Gunner Pedersen, Leif Mosegaard, O. Verner Pedersen, Søren
Rabenhøj samt ny hjælper på samlingen Carsten Bang.
Johannes Lollesgaard bød velkommen til bestyrelsesmødet, med en særlig
velkomst til Carsten Bang. Carsten Bang fortalte om sig selv og sin baggrund,
og at han bl.a. havde kontakt med Artilleri Museet i Varde.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt uden kommetarer og underskrevet.
2. Økonomi:
Svend Aa. Karnvad: Økonomien er tilfredsstillende. Særudstillingen i august
med Hjemmeværnet er gjort op og udviser en udgift på ca. 7.000 kr.
Johannes Lollesgaard orienterer om modtagelse af fondspenge på 10.000
kr., hvorfor der straks kan iværksættes indkøb af nyt edb-udstyr til kontoret.
Søren Rabenhøj styrer indkøbet, med rådgivning fra Karsten Ottosen og
Anders Sørensen.(Proconsult Data).
O.V. Pedersen kontakter samlingens ”fundraiser” og sætter ham i gang med
at søge penge til 6 montrer (ca.50.000 kr. + vedkommendes salær).
Derudover søges Tuborg Fonden om støtte til indkøb af giner.
Johannes Lollesgaard erindrer om, at der i forbindelse med næste
bestyrelsesmød skal udarbejdes ansøgning om tilskud fra Forsvaret.
3. Evaluering af udstillingen med HJV d. 4. august 2012:
Klaus Veltzé havde gode tilbagemeldinger vedrørende både HJV og HISAM
rolle og optræden.
Karsten Ottosen havde især modtaget positive udmeldinger, bortset fra at
tidspunktet på året ikke var heldigt, at der manglede rigtig musik samt at
nogle havde savnet ”Beredskabet” og Virksomheds Hjemmeværnet for at
have hele paletten fyldt op.
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Men et helt gennemgående træk er, at de fleste deltagere følte sig godt til pas
og havde haft en god dag.
Der vil til næste år blive arbejdet på at få et tilsvarende arrangement ind i HJV
planlægnings cyklus, at få Distriktet ind som medarrangør samt evt. at få
forstærkning med fra værnene.
Johannes Lollesgaard skriver til Distriktet og takker for i år og følger op med
de pågældende ønsker.
4. Arrangementer resten af året:
O.V. Pedersen omtaler de to resterende foredrag (Sneums flyvetur) og
bombningen af Dresden. Endvidere årets sidste særudstilling med gamle
soldaterbøger, militære sang- og salmebøger samt feltinstruktioner langt
tilbage i tiden.
5. Plan for 2013 (arrangementer, udstillinger, foredrag mv.)
Der er kontakt til en forening, der byggede modeller af krigsskibe. Det er
muligt i januar – marts at få en udstilling af disse modeller.
I 2013 er det 70 år siden de første deportationer fra Danmark til Tyskland
fandt sted. I øvrigt er det samme år 69 år siden politiet blev deporteret. En af
de deporterede har lovet at deltage i udstillingen. Politiets museum har lovet
at udlåne en række genstande fra den tid. Det blev endvidere drøftet evt. at
dække situationen for de mange, der blevet tvunget til Tyskland for at
arbejde?
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).
Endelig blev der peget på en bustur til Telegrafmuseet i Fredericia. Karsten
undersøger transportmuligheder og omkostninger.
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6. Nye ansøgninger om økonomisk støtte:
O.V. Pedersen kontakter fundraiser vedrørende støtte til nye montrer.
Den tidligere planlagte DVD til undervisningsbrug bliver drøftet. Der er
enighed om at aflyse projektet, idet tiden synes forpasset.
O.V. Pedersen præsenterer et trådløst overvågningsudstyr til indendørs brug.
Der savnes endnu oplysninger om den endelige konfiguration, lige som vi
skal have foretaget en række forsøg med den effektive dækning i de
forskellige lokaler. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.
7. Evt. nye rundvisere på HISAM i fremtiden:
Johannes Lollesgaard er meget glad for at se Carsten som vores nye
rundviser og håber på, at vi kan finde flere emner.
8. Eventuelt:
Intet
Næste bestyrelsesmøde på HISAM: Torsdag d. 27. september kl.13
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