Notat fra bestyrelsesmødet torsdag 28 APR 2016
Afbud: Anders / Søren
Dagsorden:
1) Fremvisning af nye montrer og plan for indretningen af MILMUS (Klaus / vi mødes
i museet):
Dette punkt blev ikke gennemført
2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt

(Søren)

3) Godkendelse af regnskab / status
(Tine)
Kassereren, Tine, omdelte status pr. 01 JAN – 28 APR 2016. Dette blev taget til
efterretning (= sæ’føli’godkendt).
Kort drøftelse af anskaffelse af Dankort-terminal el. lign & betalingsapp.
Når TRF-S flytter vil der forblive en regnskabsassistent med ansvar for kontakt til
MILMUS. Hvor denne assistent placeres fysisk vides ikke
4) Drøftelse af åbningstider (jfr. vedhæftet fil/ jf. nedenfor i mødenotat) (Klaus)
Åbent:
JAN - MAR:

LØR + SØN 1300 -1600
TOR 1900 – 2200
Påskeferie:
dagligt 1300 – 1600
APR - AUG: TIR – FRE 1100 – 1600
LØR + SØN 1300-1600
Sidste TOR i måned:
1900 – 2200
SEP:
TIR – FRE 1100 – 1600
SØN 1300 – 1600
OKT:
TIR – FRE 1100 – 1600
Efterårsferie: MAN – SØN 1100 – 1600

NOV:
DEC:

Lukket
TIR – FRE 1300-1600
SØN 1300 – 1600
Sidste TOR i måned:
1900 – 2200
Entré: 50,00 kr.
Odenseanske skoleklasser under
ledsagelse af lærer: Fri adgang
Klasser & grupper (størrelse ?) kan
booke på andre tidspunkter.
Bookingpris: 500,00 kr. (+
indgangspris).

Dette punkt – fremsat af Klaus eftersom der på intet tidspunkt var fremsat
noget - gav anledning til en større debat – med diverse uforenlige synspunkter.
Det blev besluttet at henlægge spm. om åbningstider indtil der var skabt
overblik over antal kustoder. Også afvigende opfattelser af nødvendigt antal
kustoder og ’hvordan være kustode’
5) Drøftelse af emner som kustoder
Klaus/Johannes
Foranlediget af divergerende opfattelser hvad angår åbningstider besluttedes
det at indkalde til sonderende møde om interessen for at hjælpe som kustode.
Opfordring til at give møde sendes til alle MILMUS medlemmer & andre
potentielle emner pr. mail & snailmail.
Mødet afholdes torsdag 19 MAJ kl. 1900 i Dannebrogsgade (efter forudgående
bestyrelsesmøde kl. 1800)
6) Planlægning af endelig indretning af MILMUS
Klaus/OV/Gunnar/Svend Karnvad
Dette punkt udgik, eftersom brandmyndigheden (samme dag?) havde nedlagt forbud
mod anvendelse af planlagte OSB-plader. Der var endvidere blevet fremsat
forskellige krav til indretning m.v. (O.V. har denne oversigt)
7) Orientering om M 10
Leif
Leif M berettede kort om arbejdet med tung transport / samarbejdet med
Christian Fabricius (TFR-S / firmaet i Middelfart og nu til slut opsætning af
fliser og ’løft’ fra tung transport.
På forunderlig vis er det lykkedes Leif M at varetage og forhandle MILMUS
interesser - helt frem til arbejder u/b.
/ Klaus V

