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Bestyrelsesmøde i HISAM d. 04. juli 2013
Deltagere: Johannes Lollesgaard, Svend Aa. Karnvad, Leif Mosegaard,
Karsten Ottosen, Gunner Pedersen, O. Verner Pedersen og Søren Rabenhøj.
Gæst: Allan Hansen, medierådgiver, under mødets indledning.
Fraværende: Klaus Veltzé og Niels Larsen
Johannes Lollesgaard bød velkommen til bestyrelsesmødet.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt uden kommetarer og underskrevet.
1a. Drøftelse af markedsføring forud for 07 SEP:
Allan Hansen var inviteret med for at rådgive om muligheder for
markedsføring forud for udstillingen d. 7. september. Vi havde under tidligere
tilsvarende aktiviteter savnet omtale i Fyns Stiftstidende og de lokale aviser.
Allan Hansen fortalte om sin baggrund og sit arbejde med medierne og mente
at kunne levere en rådgivning, der kunne give os mest muligt for pengene.
Allan Hansen vil udarbejde et forslag, når han har modtaget nærmere
oplysninger om budget og målgruppe. Karsten Ottosen er kontaktperson til
Allan.
2. Økonomi:
Svend Aa. Karnvad gav status for den økonomiske situation, der findes
tilfredsstillende.
Der var fra Odd Fellow logens humanitære fond modtaget 16.000 kr. til 2 nye
montrer.
3. Aktiviteter d. 5. og 7. september samt udstillinger og foredrag resten af
2013:
Der var foreløbigt fundet forskellige tilbud på store bannere, et lovende tilbud
lød på 1700 kr. Endvidere ret billige tilbud på flyers.
Leif Mosegaard arbejder videre med projektet.
Der savnes bedre markering af samlingen, set ude fra vejen. Det nye
bunkermuseum dominerer hele indgangen til området. Leif Mosegaard
snakker med Niels Larsen om mulighederne.
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Der laves udstilling om de første deportationer til tyske Kz-lejre i 1943 samt
om politiets deportationer i 1944. Påregnes åbnet d. 23 NOV, der var datoen
for afsendelse af de første modstandsfolk.
4.Drøftelser af aktiviteter i 2014, herunder særudstillinger og foredrag:
- Arlette Andersen har lovet at holde foredrag om sin tid som
koncentrationslejr fange i Auswitz.
- OB Bjarne Hesselberg, formand for De blå baretter blev foreslået.
- Der ønskes endvidere gerne foredrag om fremtiden. Der foretages
sondering herom.
Der er lovning på udstilling af modelfly.
Plan om foredrag og udstillinger gøres klar til 01 OKT.
5. Nyanskaffelser:
Gunner Pedersen og Verner Pedersen ser på nye montrer og kommer med
forslag til næste møde.
6. Eventuelt:
- JM Sikring har anbefalet regelmæssig skift af batterier i alarmerne samt
anti-insektspray i rummene for at undgå de ”falske” alarmer.
- Johannes Lollesgaard vil kontakte kommunen for at drøfte kommunens evt.
deltagelse i den udvendige vedligeholdelse.
- Betingelserne for sikring af våbenrum blev drøftet.
Næste møde på HISAM er fællesmøde med totalforsvaret om placering af
køretøjer og udstyr : Onsdag d. 7. august kl.1900
Johannes Lollesgaard
Leif Mosegaard
Karsten Ottosen

Svend Aa. Karnvad
Gunner Pedersen

O.V. Pedersen
Referent: Søren Rabenhøj
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