Fyns Militærhistoriske Samling

Referat fra bestyrelsesmøde 03. september 2015

Deltagere: Anders Skjødt Sørensen, Johannes Lollesgaard, Klaus Veltzé, Svend
Karnvad, Leif Mosegaard, Gunner Pedersen, Ove Verner Pedersen, Tine Ørnhøj, Niels
Larsen, Ann Ammons og Søren Rabenhøj.
Afbud: Karsten Ottosen
Ad pkt. 1, Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.
Ad pkt. 2, Økonomi:
Tine Ørnhøj er i gang med at få fastlagt procedure for hvordan pengene fra kommunen
tilføres. Det undersøges endvidere, om kommunen dækker de forudbetalte penge til
husleje.
Johannes Lollesgaard nævnte de mange udgifter vi har foran os: 75.000 kr. til
veteranarbejdet, elevator, sikring samt løn til Ann. Der skal i øvrigt arbejdes videre på at
skaffe P-plads uden for bygningen til staben, evt. med refundering, hvis der ikke er
pladser andre steder.
Ann nævnte Tilgængeligheds fonden i forbindelse med etablering af elevatorforbindelsen.
Ann sender adressen på denne fond til Klaus.
Ad pkt. 3, Logo og facadeskiltning:
Der blev enighed om, efter råd fra Christian (udlejer), at vi markedsfører os bedst ved at
kalde os museum i stedet for samling.
Vores første forsøg på et nyt logo viste sig at være meget vanskeligt at anvende ud fra
grafisk teknik. Niels havde, efter møde med vores udlejer og hans stab fremstillet et nyt
logo, der var anvendeligt inden for den almindelig anerkendte teknik. Der var stor
tilslutning til Niels modeller, lidt diskussion om tekst type og placering, men god opbakning
til at Niels arbejder videre.
Ad pkt. 4, Ansøgninger til fonde:
Ansøgning til A.P. Møllers fond er i fuld gang.

Ansøgning til Albani fonden, primært i forbindelse med særlig opstilling af musikkorpsets
afsnit, skal være sendt inden udgangen af september. Særligt relevant historisk
baggrundsmateriale kan muligvis findes hos Hærens Musiktilsyn.
Ann havde i øvrigt modtaget virkelig gode input vedrørende indretningen.
Ad pkt. 5, Depot i bunker:
Vi var anmodet om at ringe i god tid, når vi ønsker adgang til vores ”fjernlager” i HJV
Distrikt Fyns bunker.
Ad pkt. 6, Sikkerhed og IT-forbindelser:
Arbejdet med sikkerhedssystemet sættes i gang i næste uge (uge 37).
Tilbuddet omfatter gitterpersienne på den bagerste dør samt sirene i det store rum.
Der var valgt den udvidede ordning vedrørende service og vedligeholdelse for sikkerheds
systemet.
Telefon og internet tilsluttes husets anlæg.
Full Rate siges op, der er 30 dages opsigelsesvarsel (hvilket må iværksættes fra vi
forlader Kragsbjerggård)
Spørgsmål fra Ann: skal der særligt glas i nogle af vores montrer? Svar: det syntes ikke
nødvendigt. Evt. kostbare rariteter måtte muligvis lige som hidtil anbringes i våbenskab
uden for åbningstiden.
Det skønnes, at etablering af sikkerheden kan være klar ved udgangen af uge 38.
Ad pkt. 7, Flytning:
Fjerndepot genstande er flyttet i bunker.
Alle tomme montrer er flyttet i Dannebrogsgade (bortset fra flere gamle ”købmandsdiske”,
der er afleveret på genbrugsplads)
Alle resterende genstande er klar til flytning, når sikkerhedssystemet i Dannebrogsgade er
klar. (Se pkt. 7).
Ann gjorde opmærksom på, at hele processen tager sin tid, bl.a. havde det taget ca. et år
fra begyndelsen af planlægning til indflytning for Besættelsesmuseum Fyn.
Ad pkt. 8, Indretning af samlingen:
Ann gennemgik den foreløbige plan for indretningen og de hidtil indhentede oplysninger
og muligheder for indretning vedrørende vitriner og montrer.
Ann arbejder videre hermed, med første prioritet til skitse over indretning til brug for
indstilling til A.P. Møllers fond.
Ad pkt. 9, Overdragelse af check til veteranarbejdet, hvornår og hvor:
Vi afventer den nærmere udvikling omkring veteranhjemmet.
Ad pkt. 10, Eventuelt:
Intet særligt
Næste møde afholdes torsdag d. 24. september kl. 17 i Dannebrogsgade.
Referent: Søren Rabenhøj
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