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Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 9. februar 2017 på Soldaterhjemmet
Dannevirke kl. 19

Ad dagsorden pkt. 1, Valg af dirigent:
Kurt H. Nielsen blev foreslået som dirigent og valgt med akklamation.
Dirigenten erklærede mødet for lovlig indkaldt og oplæste mødets dagsorden.

Ad dagsorden pkt. 2, Formanden aflægger beretning:
Johannes Lollesgaard gav følgende supplerende oplysninger til den udsendte
årsberetning:
-

-

-

-

-

En gruppe unge medie erfarne mennesker har givet museet et stort løft på
Facebook og Instagram. Aktivering via de sociale medier er virkelig fremtiden for os
og vi ser meget gerne dette flotte arbejde fortsat.
Museet har modtaget midler fra Albani Fonden samt støtte fra Totalforsvarsregionen
til yderligere udbygning af digital præsentation af historien. Der arbejdes på at
opstille 5 stationer inden for de hovedkategorier, der er udset.
Vi har netop installeret audio-guider og glæder os til at de er klar til vinterferien.
Vi lægger meget vægt på at fastholde den gode økonomi, som vi har opbygget.
Vi har ændret åbningstiderne. Vi har tilpasset vores kapacitet af kustoder med de
besøgstal vi har erfaret.
Ved kasernens lukning har vi udvalgt en del genstande af historisk interesse.
Malerier, sølvbestik med regimentsmærke, gamle bøger (tilbage til 1600-tallet) mm.
Vi har sidste år fastholdt en lille opgang i medlemstallet. Vi håber på videre
interesse og støtte fra Hjemmeværnet, idet vi her ser det største potentiale for
medlemmer med militærhistorisk interesse, herunder hjemmeværnet på Fyn.
Vi forsøger at skabe mere kvalitet omkring vores foredragsvirksomhed, hvilket
allerede har øget besøgstallet.
Vi har haft stor støtte gennem adskillige medlemmers kæmpe arbejdsindsats med
at bygge museet op. Det står for den højeste kvalitet – et rigtig flot arbejde.
Vi er rede til at samarbejde med det kommende veteranhjem. Der ses gode
muligheder for en ægte dialog mellem museum og veteraner. Historie, udstilling,
foredrag mm.
Vi bliver fra flere sider spurgt om hvorfor vi ikke flytter ind på Odense Kaserne.
Historien ligger lige for. Men vi havde det i tankerne, inden vi fandt
Dannebrogsgade. Bygningen var simpelthen ubrugelig til udstillingsformål med de
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mange små rum. Endvidere kunne vi ikke forestille os myndighedernes
godkendelse. (Flugtveje, elevator, handicaptoiletter mm.)
Vi har allerede haft et meget fint halvår efter åbning af museet, og der er en fin
udsigt til et godt kommende år.

Formandens beretning blev godtaget.

Ad dagsordenen pkt. 3, Kassereren aflægger regnskab og forslag til kontingent for
2017.
Kassereren var sygemeldt. Formanden havde modtaget regnskab og supplerende
forklaringer på diverse posteringer og gennemgik herefter regnskabet.
Der blev stillet flere spørgsmål, som formanden alle kunne besvare tilfredsstillende.
Økonomien var sund og revisorerne havde udtrykt at museet har udvist
sparsommelighed.
Regnskabet blev godkendt.
Det blev anbefalet, at betaling for ikke medlemmers deltagelse under foredrag blev
præciseret, så der var en klar forretningsgang.
Forslag til at kontingent for 2017 forbliver uændret kr. 200,00
Kontingentet blev godkendt.

Ad dagsordenen pkt. 4, Indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.

Ad dagsordenen pkt. 5, Fremtidig virksomhed.
-

Vi er i fuld gang med digitalisering. Der er købt udstyr til 5 stationer og
forberedelserne til at finde relevant materiale er ligeledes i gang.
Vi planlægger at lave særligt arrangement omkring 9. april, med virkning ud i byen.
Vi holder åben alle dage i vinterferien kl. 11 – 16 (inkl. Søndag 19 FEB)
Vi skubber på opbakning til besøg, ikke mindst via de sociale medier.
Vi glæder os til med de nye digitale udstyr at fremtræde som én af de mest
moderne museer.
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Ad dagsordenen pkt. 6, Valg af bestyrelse.
Johannes Lollesgaard takkede af. Han ville se fornyelse.
Bestyrelsens forslag Lars Neumann blev godkendt med akklamation.
Genvalg af Anders Skjødt Sørensen, Tine Ørnhøj, Karsten Ottosen og O.V. Pedersen blev
godkendt med akklamation.
Nyvalg: Bestyrelsen foreslog Søren Rabenhøj, som blev valgt med akklamation.
Genvalg af suppleant Svend Karnvad samt revisorer Jørgen Emdal Larsen og Ole Strunge
Madsen blev godkendt med akklamation.

Ad dagsordenen pkt. 7, Eventuelt:
Steffan Marschall Kristensen, der havde arbejdet på museet i praktik i januar måned, gav
nogle bud på det store potentiale han havde set under arbejdet. Der måtte naturligvis
planlægges ét mål ad gangen.
Han så museet helt ude på ”Europakortet”, da der var mulighed for udvikling af flere store
attraktioner.
Historien om modstandskampen egnede sig til at blive indført under byvandring.
Biblioteket har en række meget spændende bøger og sagsakter, der er seriøs konkurrent
til andre biblioteker.
Museets samling af effekter fra Fynske Livregiment er enestående og af stor lokal
betydning.
Kunne man tænke sig en køretøjsudstilling i fuld størrelse, evt. på øvelsespladsen i
Højstrup.? Kunne dette udbygges med 3-D profilering?
Skulle museet profilere sig under mindehøjtideligheder omkring 09 APR, 05 MAJ og 29
AUG?
Kunne samspil med kommunen sikre flere turister?
Kunne der blive tale om stillinger betalt af kulturmidler?
Det er vigtigt at fastholde ekspertisen omkring historien.
Visioner bør være såvel kortvarige som gældende for længere sigt – 5 – 10 år måske.
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Det er vigtigt, at bestyrelsen ser muligheder og ikke begrænsninger.
Steffan vil gerne hjælpe med den videre udvikling.
Formanden takkede for den inspirerende gennemgang.

Søren Rabenhøj fik herefter ordet og overrakte Johannes Lollesgaard bevis for
æresmedlemsskab. Uden Johannes store arbejde og værdifulde netværk havde vi ikke set
så flot et museum.

Generalforsamlingen blev afsluttet med tak til dirigenten for vel udført arbejde.
Formanden understregede, at udvikling er vigtig, at historien ikke laves om, men at
formidlingen ændres.
Der blev herefter serveret kaffe og brød, inden O.V. Pedersen gav en meget spændende
gennemgang af begivenhederne i Odense omkring d. 29. august 1943.

Referent: Søren Rabenhøj
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