Fyns Militærhistoriske Samling

Referat fra bestyrelsesmøde 30. juli 2015

Deltagere: Johannes Lollesgaard, Klaus Veltzé, Tine Ørnhøj, Svend Karnvad, Ove Verner
Pedersen og Søren Rabenhøj.
Afbud: Niels Larsen, Anders Skjødt Sørensen, Karsten Ottosen og Leif Mosegaard
Ad pkt. 1, Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.
Ad pkt. 2, Økonomi:
Tine Ørnhøj omdelte regnskab, der viste udviklingen fra april til udgangen af juli. Tine
uddybede et par af posterne, bl.a. punktet donation, der indeholdt tilgang af
20.000 kr. fra Totalforsvarsregionen.
Regnskabet blev godkendt og i øvrigt fundet meget tilfredsstillende.
Tine havde gennemgået medlemslisten vedrørende manglende indbetaling af kontingent.
Det blev besluttet, at de der ikke havde betalt siden hhv. 2013 og 2014 skulle slettes af
listen.
Johannes Lollesgaard orienterede om kontakt til fundraiser, som gennem Klaus Veltzé var
behjælpelig med at søge om støtte fra nogle af de store fonde.
Johannes havde endvidere anmodet om Totalforsvarsregionens støtte til dækning af
flytteudgifterne.

Ad pkt. 3, Flytning af HISAM:
Store dele af kælderens bøger og depoter er allerede pakket. Nedpakning af selve
samlingen starter mandag d. 3. august. Der er i dag modtaget flyttekasser, tæpper og
film/tape fra flyttefirmaet.
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at fastsætte en flyttedato. Der pakkes så
hurtigt som muligt, men de afgørende faktorer for fastlæggelse af dato ligger især i

forbindelse med klargøring af lokaliteterne i Dannebrogsgade. F.eks. skal forsikring og
sikkerhedssystemet være på plads inden vi kan rykke ind.
Svend Karnvad og Søren Rabenhøj havde haft møde med politiet, der havde givet en
række råd om indretning af sikkerheden. Søren mødes senere med repræsentant fra
Sikkerhedsbranchen for at høre om nogle af deres erfaringer.
Næste skridt er møde med forsikringen, for at høre om evt. absolutte krav fra deres side.
Svend har presset på i et par uger. Hvis der ikke snart sker noget kan det overvejes at
skifte forsikring.
Ad pkt. 4, Ansættelse af medarbejder:
Ann Ammons er ansat 1 måned til at hjælpe med indretning af de nye faciliteter.

Ad pkt. 5, Indretning af HISAM:
Der arbejdes videre med idéer om indretning, herunder udvikling af digitale supplementer.
Ad pkt. 6, Eventuelt:
Klaus opfordrede til som inspiration at besøge to særudstillinger i Møntergården: Fyn midt
i verden og Den romerske forbindelse.

Næste møde afholdes torsdag d. 3. september kl. 17 i Dannebrogsgade.
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