Bestyrelsesmøde i Hisam d. 30.maj 2012
Deltagere: Johannes Lollesgaard, Karsten Ottosen, Klaus Veltzé, Svend AA.
Karnvad, Gunner Pedersen, Leif Mosegaard, O. Verner Pedersen og Johan
Bjørnsen.
Johannes Lollesgaard bød velkommen til bestyrelsesmødet. Referatet fra
sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden kommetarer, men det skal
underskrives. Til næste bestyrelsesmøde 27/6 2012 skal Søren Rabenhøj
medbringe et eksemplar klar til underskrift af bestyrelsesmedlemmerne.
Økonomi:
Svend Aa. Karnvad: Økonomien er tilfredsstillende efter betaling af flere
større poster. Men der mangler betaling (ca. kr. 3000,-) fra diverse grupper,
der har fået rundvisning. Vi har kvittering! Modparten hævder, at man ikke har
rede penge til rådighed. Derfor kan vi ikke kræve forudbetaling. Klaus Veltzé
mener, at i hvert fald skoler har en kassebeholdning til rådighed. Faktura er
fremsendt, men måske er et mere avanceret faktureringssystem nødvendigt.
Svend Aa. Karnvad og Klaus Veltzé må påtage sig at finde frem til den
korrekte procedure. O. Verner Pedersen må dog forsøge forudbetaling.
Nye montrer:
Firmaet Standex leverer (transport til Hisam er med i prisen) til ca. sankthans
3 stk. montrer, 2 ens og 1 variant, lamineret glas, sølvfarvet stel, runde
kanter, uden lys, låse (som ønsket af O.V.P.), mod en betaling af kr. 25.000,inklusive moms. Prisen reduceret fra kr. 26.500,- da Johannes Lollesgaard
har antydet overfor Standex, at vi ved fremtidige indkøb af montrer vil
fortsætte med Standex design. De tre nye montrer skal erstatte ældre
montrer i rum 10 og 11.

Status hvad angår HJV-udstilling:
Klaus Veltzé udleverede ved mødet en situationsmelding pr. 30/5 2012
kl.11.00. Endvidere: O.V.P. anmoder journalist Erik Thomsen om at skrive en
pæn omtale af arrangementet. O.V.P. tager kontakt med vandrehjemmet ang.
bespisning, f.eks. frikadeller og kartoffelsalat eller sandwicher, og ang.
overnatning for Westfälisches Husarenregiment. Hvad angår det sidste, så
mener Johannes Lollesgaard, at vi kan yde pekuniær støtte om nødvendigt.
Karsten Ottosen omtalte en forening, der måske vil deltage i arrangementet:
GMC 1943, landsdækkende forening af (militære) veterankøretøjer. Klaus
Veltzé skal tage kontakt med foreningen. Klaus Veltzé og Karsten Ottosen

skal til næste møde d. 27/6 præsentere et udkast til et program for HJVudstillingen.
Møde med Odense kommune:
Vi har ihvertfald Kragsbjerggården hele 2013. Kommunen vil se, hvordan
driftsøkonomien går på vandrehjemmet – og om bestyrerparret bliver – før
kommunen vil tage stilling til tiden efter 2013. Johannes Lollesgaard gjorde
kommunen opmærksom på, at skal Kragsbjerggården bruges til andet formål,
skal den renoveres for millioner. Foreløbig vil kommunen lade et par
byggesagkyndige besigtige Kragsbjerggården med henblik på en eventuel
nødtørftig renovering.
Nye vedtægter til Danske Bank:
Banken har via Svend Aa. Karnvad udbedt sig de nye vedtægter fra feb. 2012
underskrevet af dirigent (generalforsamlingen) og vor formand. Søren
Rabenhøj prøver at lokalisere dem. Hvis forgæves må de underskrives igen.
Aktion: O.V. Pedersen.

Grøn Hisam folder:
Ovennævnte bør være på førende hoteller i Odense. Svend Aa. Karnvad vil
udlevere dem, efter at hotellerne er blevet adviseret pr. brev af O.V.
Pedersen. En enkelt folder skal vedlægges brevet.
Salg af nye bøger:
Karsten Ottosen foreslår forøgelse af sortimentet i forstuen. Det vil O.V.
Pedersen og hjælpere vurdere nærmere.
Bunker museum:
Skulle dette museum blive til noget, så er vi indstillet på et positivt
samarbejde, såfremt man måtte ønske det.
Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d. 27. juni kl. 12.00 på Hisam.
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