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Fyns Militærhistoriske Museum

Referat fra bestyrelsesmøde 11. FEB 2016

Deltagere: Johannes Lollesgaard, Klaus Veltzé, Svend Karnvad, Leif Mosegaard, Ove
Verner Pedersen, Niels Larsen og Søren Rabenhøj.
Afbud: Karsten Ottosen, Tine Ørnhøj og Anders Skjødt Sørensen.
Referent: Søren Rabenhøj
Ad pkt. 1, Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet godkendt.
Ad pkt. 2, Regnskab:
Tine Ørnhøj havde sendt regnskab med opgørelse pr. 10 FEB.
Huslejetilskud fra kommunen er sat i gang.
Foruden de forventede udgifter, der var anført i regnskabet, erindrede O.V. Pedersen om
en kommende regning på de-aktivering af våben.
På nuværende tidspunkt har vi fuld økonomisk dækning for de forventede udgifter
(elevator, veteranhjem, montrer og indretnings firma)

Ad pkt. 3, Indkøb af montrer m.m.:
Der forventes ankomst af 14 montrer fra Tyskland i næste uge (uge 7).
Der er bestilt flyttemænd til at bære montrerne fra P-plads til kælder i Dannebrogsgade 1.
De store glasmontrer bestilles snarest.
Ad pkt. 4, Indretning af museet:
Leif Mosegaard gennemgik diagram med status for overtagelse af panserjageren. Der var
sket nogle stop i processen, men Leif skulle den følgende dag (12 FEB) til Næstved for at
bese en panserjager, der nu var i spil.
Indretningen gennemføres i uge 18 – 24, jf. plan fra indretnings firmaet Torden og lynild.
Vi kan starte med at samle 1 montre af hver slags af de tyske montrer, resten afventer
arbejdet sammen med indretnings firmaet.

Daglig leder: Pens. kaptajn O.V. Pedersen - Mobil: 2140 1585
Formand: Pens. major Johannes Lollesgaard - Telefon: 2156 6451
Konto: Danske Bank, Reg.nr. 1551 kontonr. 16516902
CVR NR. 32 13 38 43

Klaus Veltzé melder sig som tovholder for det arbejdshold, der skal hjælpe med
indretningen. Klaus har fået tilsagn fra 2 hjælpere.
O.V. Pedersen skaffer via KN Fabricius kontakt til H.J. Hansen for at aftale besigtigelse af
kanoner fra 1864.
Ad pkt. 5, Arbejdsplan;
Tages op under næste møde.
Ad pkt. 6, Generalforsamling:
- Der er klar til generalforsamling.
- Niels Larsen kan ikke afse tid til videre bestyrelsesarbejde, men vil gerne fortsat være
behjælpelig med diverse arbejder, som hidtil.
- Forslag til nyt medlem af bestyrelsen: Svend Kravl
- Dirigent: Major Kurt Nielsen spørges.
- Bestyrelsen mødes kl. 18 på Dannevirke til fælles spisning.
- Der serveres kaffe og smørrebrød til generalforsamlingens deltagere. Drikkevarer
herud over betales af del deltagerne.
Ad pkt. 7, Eventuelt:
Svend Karnvad arbejder videre med belysning. Afventer gunstige priser på armaturer i
nær fremtid.
Uniformer til staben er fundet. Søren Rabenhøj meddeler størrelser til Klaus Veltzé
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