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 Bestyrelsesmøde kl. 17 i HISAM d. 11. september 2014 

 
Deltagere: Johannes Lollesgaard, Tine Ørnhøj, Anders Skjødt Sørensen, Leif Mosegaard, 
Karsten Ottosen, Klaus Veltzé, Søren Rabenhøj, O. Verner Pedersen, Gunner Pedersen, 
Linda Komperud samt Erik Hammerbak. 
Afbud fra Niels Larsen 
 

1.   Johannes Lollesgaard bød velkommen til mødet, der blev afholdt på 
vandrerhjemmet. Referatet fra det sidste møde blev godkendt og underskrevet. 

 
2. Økonomi: Tine Ørnhøj udleverede økonomi oversigt, der ser sund ud. Tine og 

Johannes opdaterede den øjebliklige status for økonomien vedrørende HRN 400 
år. Lige nu mangler vi at få de sidste lovede donationer i hus, bl.a. fra Regionen. 

 
Der skal udarbejdes afregningsskemaer til anvendelse af afregning med musikerne 
(Tine og Johannes). 
Frokost i kantinen i koncerthuset samt middag på Dannevirke skal afregnes. 
Udbetaling af difference mellem pris på middag og op til 500 kr. til den enkelte 
musiker. 
Transportudgifter (dokumentation) og ovennævnte udgifter udbetales lørdag. 
Nyborg Kanon Laug betales, når de har sendt faktura. 
Teknisk personale afregnes med hotellet. Der er uafklarede aftaler vedrørende Lys 
og Lyd. 
Ekstra hotelværelser er bestilt (12 + 2) 
Annonce i FS og ugeavisen mod 100 biletter blev accepteret. Regionen betaler 
yderligere for ekstra annoncering, gerne med omtale af Interforce. DANBILLETs 
tilbud blev ligeledes accepteret. Niels/Johannes koordinerer annonceforløbet samt 
trykning af PR materiale. 
Pressemeddelelse udsendes snarest. 
Billetsalget sættes i gang omkring 1. oktober. 
Der er svar fra skat: Der er MOMS fritagelse for koncert indtægterne. 
Regning for receptionen sendes til Regionen. 
Når hele arrangementet er afsluttet samles vi og udarbejder regnskab som sendes 
til Odense kommune og Regionen. 

 
3. Gennemgang af aktiviteter og opgaver i forbindelse med HRN 400.  

Transport af udstilling til Historiens Hus: Karsten, OK 
Materiale til udlevering under udstillingen (historie, brochurer og 
indmeldelsesblanket): HISAM 
Baggrundsplancher til udstillingen: Der var stor opbakning til de skitser, som Linda 
fremviste. 
March med musikkorps og fanekommando: Klaus 
Placering af kampkøretøj med planche og reklame for forestillingen: Klaus 
Kontrol og afhentning af uniformer fra depotet (husk skjorte og slips): Leif



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokale på hotellet til iklædning: Johannes 
Møde vedrørende plakater og program i kommende uge: Niels, Johannes og O.V. 
Erik Hammerbak: 42 aktive musikere er tilmeldt og programmet er klart. Gunner 
klarer kopiering af noderne sammen med UMAK. 
Erik afklarer med KODAK  
 

4. Tyveri på HISAM. Vi har modtaget 23.000 i erstatning fra forsikringen. Men vi kan 
ikke købe de genstande og den historie, der er forsvunden. Vi har fået rådgivning 
om flere forsikringsforanstaltninger, bl.a. vinduessikring og tågekanoner. Vi har brug 
for at undersøge det nærmere. 

5. Kommende aktiviteter: Vi har nok at gøre lige nu, men vi vil gerne modtage emner 
for foredrag 2015 under det næste bestyrelsesmøde TOR 16 oktober kl. 17. 
Foreløbig er der et evt. emne: OB Bjarne Hesselbjerg om Kroatien 

6. Evt.: Leif Mosegaard overrakte Gardehusarregimentets 400 års jubilæumsmedalje 
til Johannes Lollesgaard, O.V. Pedersen, Gunner Pedersen og Søren Rabenhøj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


