Fyns Militærhistoriske Samling

Referat fra bestyrelsesmøde 09. juli 2015

Deltagere: Anders Skjødt Sørensen, Karsten Ottosen, Johannes Lollesgaard, Klaus
Veltzé, Svend Karnvad, Leif Mosegaard, Gunner Pedersen, Ove Verner Pedersen, Jens
Ramsing og Søren Rabenhøj.
Afbud: Tine Ørnhøj og Niels Larsen
Ad pkt. 1, Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.
Ad pkt. 2, Økonomi:
3 måneders husleje som depositum samt forudbetalt måneds husleje var betalt til
lejemålet i Dannebrogsgade, jf. lejekontrakten.
Tine undersøger hvordan pengene fra kommunen tilføres.
Der forberedes ansøgning til fonde vedrørende støtte til elevator (fordeling af
omkostningerne til elevatoren afklares med Christian Bredskov), IT, skillevægge og
belysning.
Ad pkt. 3, Hvordan og hvornår flytter vi?:
Det blev besluttet at lukke samlingen 01 AUG 2015. Lukningen adviseres på
hjemmesiden og på Facebook mandag d. 13. juli.
Der er indhentet tilbud undervejs fra 2 flyttefirmaer.
Nogle få våben sendes til de-aktivering hos våbenspecialisten i Jordløse i forbindelse med
flytningen.
Ad pkt. 4, Hvordan skal vi indrette samlingen?:
Anders Skjødt Sørensen demonstrerede og forklarede en række digitale muligheder.
Anders blev bevilget indkøb af et PC-sæt til anvendelse under forsøg (ca. 4000 kr.)
Der forventes en lang proces med indføring af digitale løsninger, men generelt kan
udstillingen bygges op, så snart vi har praktisk mulighed herfor, idet de digitale systemer
vil blive opbygges trinvis og som supplement til udstillingernes forskellige afsnit.

Ann Ammons besøger samlingen mandag d. 13. juli kl. 10, med henblik på rådgivning om
indretning i Dannebrogsgade.
Der var enighed om at hente inspiration under besøg på andre samlinger og museer. Der
var bl.a. forslag om Bunkermuseet i Beldringe, Bunkermuseum Vandel og Zeplin Museet i
Tønder.
Ad pkt. 5, Etablering af arbejdsgrupper:
Johannes Lollesgaards forslag blev drøftet og fundet god til at starte ud med efter et par
mindre justeringer.
Grupperne vil indlednings vis se således ud:
- Koordination af alle udvalg: Johannes
- Belysning, sikkerhed og forsikringsforhold: Svend (formand) og Søren
- Økonomi: Tine
- Indretning af samlingen: Klaus (formand), O.V., Søren samt øvrige hjælpere og evt.
eksterne konsulenter.
- IT og støtte til indretningen: Anders (formand) og Niels
- Flytning: Leif (formand), Karsten, O.V. og Gunner
Ad pkt. 6, Eventuelt:
Vedrørende sikkerhed. Svend forsynes med adressen på den smed, som havde lovet at
være behjælpelig.
Udvalget vedrørende indretning møder på samlingen mandag d. 13. juli kl. 10 til mødet
med Ann Ammons.
Svend samler op på status for forsikring og sikkerhed.
Emnet om åbningstider tages igen op på næste møde.
Der skal, når tiden er moden, fremstilles tavle over sponsorer.
P-plads(er) til handicappede skal undersøges/drøftes nærmere.

Næste møde afholdes torsdag d. 3. september kl. 17 i Dannebrogsgade.
Referent: Søren Rabenhøj
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