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17 DEC 2011 

Bestyrelsesmøde i HISAM d. 15 DEC 2011 

Deltagere: 

Johannes Lollesgaard, Karsten Ottosen, Klaus Veltzé, Svend Aa. Karnvad, Gunner 

Pedersen, Leif Mosegaard, O. Verner Pedersen, Johan Bjørnsen og Søren Rabenhøj. 

Johannes Lollesgaard bød velkommen til bestyrelsesmødet og understregede, at det var 

vigtigt, at vi behandlede alle temaer og beslutninger vedrørende HISAM udvikling i 

bestyrelsen, så der var fælles fodslag. Den daglige drift var naturligvis direkte i hånden på 

lederen, O. Verner Pedersen.  

Johannes Lollesgaard refererede mødet med OB Agerskov d. 2. december. Resultatet var, 

at HISAM som tidligere kunne benytte UMAK og kontorfaciliteterne på kasernen, at vi 

kunne få brændt CD´er ol. samt udsende breve til foreningen i forbindelse med 

generalforsamling mm. Der vil stadigvæk være mulighed for økonomisk støtte til HISAM, 

når der er tale om hverveformål til Hjemmeværnet. Dette kunne bl.a. synliggøres i 

fremsendelse af aktivitetsplan for det kommende år – 2012 – således at HISAM aktiviteter 

direkte kunne forbindes med dette formål. 

Kassereren, Svend Aa. Karnvad gennemgik økonomien, efter nylig overdragelse fra den 

tidligere formand og den tidligere kasserer. Der var en del formalia der skulle 

gennemføres, inden den nye bestyrelse kunne virke i normale rammer, men disse 

processer var iværksat. HISAM regnskab vil blive udleveret under den kommende 

generalforsamling i FEB 2012. 

Der er pt. 298 medlemmer, heraf 288 betalende. Der var endvidere adskillige restanter og 

pågældende vil blive opfordret til at betale for 2011 og 2012. Flere vil blive kontaktet af 

nuværende bestyrelsesmedlemmer for at styrke deres hukommelse. 

HISAM vedtægter trænger til en grundig gennemgang. Johannes Lollesgaard og Klaus 

Veltzé vil udarbejde et revideret forslag, som kan behandles på næste bestyrelsesmøde i 

starten af januar 2012. 

Klaus Veltzé arbejder videre med indmeldelsesskema for nye medlemmer og tager kontakt 

med Niels Larsen om mangfoldiggørelsen. 

Johannes Lollesgaard vil inden næste generalforsamling invitere konsulent Klaus Koch til 

besøg på HISAM, for at drøfte et eventuelt samarbejde. 

Svend Aa. Karnvad bestiller nye girokort, med korrekt adresse. 



2 
 

Folder vedrørende særudstillinger på HISAM i 2012 blev gennemgået og aktiviteterne blev 

godkendt. Nogle få tekniske detaljer vil blive korrigerede, hvorefter den sendes ud til 

turistbureauer mv. Særudstillingerne omhandler følgende emner: 

- I februar til maj udstilles en samling modeller af ca. 100 pansrede køretøjer samt en 

samling på ca. 70 modelfly fra 2. verdenskrig. Ansvarlig: O.V. Pedersen. 

- I juni vises og demonstreres antikke våben, hvor der bl.a. skydes med forladere (løs 

krudt). Ansvarlig: O.V. Pedersen 

- I august demonstreres udvalgte eksempler på det fynske hjemmeværns formåen 

såvel i krig som i katastrofesituationer i fredstid. Ansvarlig: Karsten Ottosen. 

- I oktober og november udstilles soldaterbøger, sangbøger, feltinstuktioner, 

salmebøger, felttestamenter mm.helt tilbage til tipoldefars soldatertid. Ansvarlig: 

Søren Rabenhøj  

 

Klaus Skårenborg vil blive kontaktet i forbindelse med særudstilling med soldaterbøger, 

sangbøger, feltinstruktioner mv. 

Plakater til ophængning uden for Kragsbjerggård samt på gymnasier mangler kun nogle få 

redaktionelle ændringer. Klaus Veltzé og O. Verner Pedersen får rettet de sidste detaljer 

samen med KP Larsen. 

Der sendes i januar et brev ud til alle medlemmer, indeholdende følgeskrivelse, girokort, 

årsberetning, folder om særudstillinger samt foredragsrækken for 2012. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes primo januar 2012.  

 

 


