Fyns Militærhistoriske Samling

Referat fra bestyrelsesmøde 24. september 2015

Deltagere: Anders Skjødt Sørensen, Johannes Lollesgaard, Klaus Veltzé, Svend
Karnvad, Leif Mosegaard, Karsten Ottosen, Ove Verner Pedersen, Tine Ørnhøj, Niels
Larsen, Ann Ammons og Søren Rabenhøj.
Ad pkt. 1, Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.
Ad pkt. 2, Økonomi:
Tine gennemgik udleveret regnskab, hvor der var tilføjet en række forventede udgifter til
erindring. Forventet beløb til elevatoren blev ændret fra 110.000 til125.000.
Tine arbejder stadig på at få fastlagt procedure for hvordan pengene fra kommunen
tilføres. Refusion af flytteudgifter er sendt til Totalforsvarsregionen.
Ad pkt. 3, Status:
Flytning: De sidste ting er i dag flyttet til Dannebrogsgade. ”Besætningen” holder 3 ugers
ferie.
Alarm: Alarmsystem og stålgitter er monteret. Systemet er sluttet til alarmcentral.
Indretning og flytning af genstande til de enkelte rum: er udskudt, indtil renovering af
lokalerne er færdig gjort.
IT: Der var ikke som forventet mulighed for at koble på internet med det samme. Husets
IT-mand har nu bestilt kabel til tilslutningen. Der bliver givet besked til Anders, når
forbindelsen er klar. Søren kontrollerer på sin egen computer museets mail hver dag og
videresender til relevante bestyrelsesmedlemmer.
Full Rate kan nu siges op
Logo: Vi holder logo sagen på stand by.
Ansøgning til fonde: Der mangler endnu nogle supplerende oplysning, især vedrørende
budgetmæssige forhold. Ann rykker.
Ad pkt. 4, Eventuelt:

-

-

-

Karsten, Niels og Anders havde udtænkt en plan om opbygning af en kampstilling,
hvor besøgende på film kunne opleve angreb på stillingen med alle rådige virkemidler
(lyd, felttelefon, radiotrafik m.m). Projektet skønnedes at koste omkring 30.000 kr. Der
var enighed om at det var en god og konstruktiv idé, men at projektet først skal sættes
i værk, når budgettet tillader det. Indtil videre afsættes der plads (4 X 6 meter) i
udstillingsplanen.
Ann gjorde opmærksom på, at det kunne være frugtbart at skabe kontakt til
kommunens kultur konsulent.
Det kunne også overvejes at holde rådmand og stadsdirektør orienteret om vores
planer.
Det blev vedtaget at afholde en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med
årets sidste foredrag d. 25. november på Dannevirke. Eneste punkt på dagsorden:
navneændring til Fyns Militærhistoriske Museum. Indkaldelsen skal ske senest 01
NOV, men gerne ugen før.
Hjemmesiden bliver styret af Klaus og uden at andre bliver sat til at lave nye indlæg
eller foretage ændringer.
Verner modtager meget gerne forslag til næste års foredrags række.

Næste møde afholdes torsdag d. 12. november kl. 17 i Dannebrogsgade.
Referent: Søren Rabenhøj
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