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Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar
2013 på Dannevirke
Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets
ordinære generalforsamling.
Formanden fortsatte med dagsordenens pkt. 1, valg af dirigent, og
foreslog Aage Moltke-Leth, der blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet og beslutningsdygtig og fortsatte til næste punkt på
dagsordenen:
Ad pkt. 2, formanden aflægger beretning:
Formanden supplerede den i januar til alle medlemmer udsendte
foreløbige beretning for 2012. Den var udsendt sammen med det
kommende års foredragsrække samt folder med særudstillinger.
Vi har nu 245 medlemmer. Vi lovede sidste år at arbejde på at få
flere. Det har vi ikke nået, bl.a. pga. at det materiale vi fik
overdraget var meget mangelfuldt. Nu har vi styr på det og det
viser sig, at når vi har slettet de medlemmer, som aldrig har betalt
– i alt 22 personer – så har vi næsten det samme antal medlemmer
som sidste år.
Vi lovede også at få en fornuftig aftale med kasernen – det har vi
fået, så vi er tilbage til det gode og fornuftige niveau, som vi havde
tidligere.
Vi lovede at arbejde på at forøge antallet af besøgende - det har vi
fået.
Vi ville arbejde for at modernisere samlingen. Vi har fået nye
montrer, nyt Edb-anlæg, audio guider og nye giner. Så her er der
fremgang at spore.
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O.V. Pedersen vil nu demonstrere disse audio guider, der er blevet
en stor succes. (Demo af den professionelle indtaling af de enkelte
rums vigtigste historie eller specielle genstande). De to typer
guider til hhv. enkeltpersoner eller mindre grupper var anskaffet
ved hjælp af fondsmidler, ca. 30.000 kr.
I 2013 vil vi fortsat arbejde for at modernisere samlingen med flere
nye montrer, forbedre belysningen og selvfølgelig arbejde for at få
flere medlemmer.
I 2013 laver vi en stor udstilling omfattende totalforsvarets
forskellige myndigheder. Vi starter på Flakhaven og foran
banegårdscentret d. 5. september, der er de udsendtes dag. Det
bliver med en mindre udstilling i City, hvor vi bl.a. viser de to nye
kampkøretøjer Piranja og Infanterikampvognen for at gøre
opmærksom på den store udstilling ved Kragsbjerggård d. 7.
september. Her regner vi med at få alle myndighederne med –
politi, brandvæsen, beredskabskorps og forsvaret.
Det bliver en stor dag med demonstrationer og meget mere.
I 2014 fylder Hæren 400 år. Da det hele begyndte på Fyn og da vi
ikke må forvente at der er mere personel på kasernen på det
tispunkt, har vi tilbudt at afholde nogle aktiviteter for at markere
jubilæet. Vi tænker på en udstilling i Historiens Hus og en koncert i
rådhushallen mm.
Indtil videre er vi i kontakt med Hærens Operative Kommando, da
det ikke er en opgave vi kan løfte alene, men vi har mod på det.
Når eller hvis kasernen lukkes, bliver vi nødt til at søge støtte ved
Hjemmeværnsdistrikt Fyn (HJD Fyn) ude på Højstrup. Vi forventer
et godt samarbejde med dem. De udstillinger vi hidtil har haft i
samarbejde med distriktet har været meget positive.
Vedr. økonomisk støtte fra forsvaret fremover forventer vi, hvilket
også er nævnt i udkastet til en ny forsvarsaftale, at man skal støtte
de lokale museer for på den måde at styrke kendskabet til
historien. Men hvor vi skal søge støtten ved vi pt. Ikke noget om.
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Bestyrelsen har været meget aktiv i 2012 og de mange gode
resultater vi har opnået skyldes en stor arbejdsindsats fra deres
side.
Der er til daglig to personer som møder op hver dag ude på HISAM
OV og Gunner. Dem skylder vi megen tak for deres trofasthed og
energi.
Der var tidligere kommet nogle angreb udefra på specielt OV. Vi
tilbageviste dem og jeg kan efter at jeg har fået mere kendskab til
dagligdagen helt afvise indholdet af angrebene. Vi har haft lidt
kontrovers med enkeltpersoner på kasernen, hvilket generede os
en del. Efter en snak med obersten er disse besværligheder
fuldstændig ophørt og vi har i dag et godt samarbejde med alle de
instanser som vi har behov for hjælp af.
Vi har fået meget hjælp af Niels Larsen med at få udfærdiget og få
trykt materiale til HISAM – det vil vi gerne sige mange tak for.
Jeg vil slutte beretningen med at sige tak til alle medlemmerne for
at de støtter op om HISAM – Vi har brug for flere medlemmer og
hvis der skulle være nogle som kunne tænke sig at give en hånd
med i det daglige arbejde, så kom frem, I skal nok blive taget godt i
mod.
Tak til bestyrelsen for det gode arbejde I udfører. Jeg synes vi er et
godt team, der ud over det rent faglige også forstår at more os
sammen. En stor tak til Søren, der trods sin kones sygdom, trofast
har mødt op hver torsdag og været med til at skabe et godt klima
på HISAM.
Jeg vil sige en speciel tak til OV. Du føler at HISAM er dig, hvilket
også er rigtigt, men ind imellem tænker du vel også at bestyrelsen
– specielt formanden – kommer lidt tæt på dine enemærker. Du
skal bare vide at vi har stor respekt for dig og den store viden du
har og de gode pædagogiske evner til at gøre militærhistorie
interessant for de mange besøgende –TAK SKAL DU HAVE.
Til slut vil jeg endnu engang opfordre alle til at skaffe nye
medlemmer. Det viser sig ofte, at selv unge mennesker efter de
har haft en rundgang på HISAM har fået et helt nyt syn på,
militæret og gerne vil have endnu mere oplysning. Vi håber, at
nogle af de yngre besøgende melder sig ind i foreningen og måske
på længere sigt melder sig som kustoder. Slut
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Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til den
foreløbige og supplerende beretning. Der var et enkelt spørgsmål
vedrørende den korte afstand mellem de to begivenheder i
september måned. Disse blev forklaret med praktiske
transportproblemer samt fuld aktivitetskalender hos HJV i resten af
september måned. Da der ikke var flere bemærkninger erklærede
dirigenten beretningen for godkendt.
Dirigenten udtrykte det prisværdigt, at foreningen udsendte en
foreløbig beretning, hvilket han anbefalede at fortsætte med.
Ad pkt. 3, Kassereren fremlægger regnskab og forslag til
kontingent for næstfølgende år.
Kassereren gennemgik status for 2012. Regnskabet var nu total
gennemarbejdet og overskueligt og revisorerne måtte gennemføre
et omfattende arbejde. Regnskabet var skrevet under og der var
ingen bemærkninger fra salen.
Kasseren foreslog en kontingentforhøjelse på 10 kr. for 2014,
primært baseret på den almindelige prisudvikling.
Regnskab og kontingent forøgelse blev herefter godkendt.
Ad pkt. 4, Indkomne forslag:
Ingen
Ad pkt. 5, Fremtidig virksomhed:
Ud over de tidligere nævnte moderniseringer (flere nye montrer og
bedre belysning) samt forsøg på hvervning af flere medlemmer
skal det undersøges, hvordan kvaliteten af museumsbygningen
kan forbedres. Vi står selv foruden driften for udvendig og
indvendig vedligeholdelse, og det kan der normalt ikke søges
fondsmidler til. Så der skal gås andre veje.
Vi er opmærksomme på, at der også i forbindelse med hærens
400-års jubilæum i 2014 evt. kan skabes baggrund for yderligere
støtte til HISAM.
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Ad pkt. 6, Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og
revisorer:
Dirigenten gav ordet til formanden, der oplyste, at følgende var på
valg og at de alle var villige til at fortsætte:
O.V. Pedersen
Svend Karnvad
Karsten Ottosen
Bestyrelsen foreslog genvalg. Valgt ved applaus.
Endvidere foreslog formanden Niels Larsen som suppleant. Valgt
ved applaus.
Endelig foreslog formanden genvalg af de to revisorer, Jørgen
Emdal Larsen og Ole Strunge Madsen. Valgt ved applaus.
Ad pkt. 7, Eventuelt:
Formanden fortalte om overvejelser om at supplere de kommende
generalforsamlinger med lidt ekstra kolorit, f.eks. et interessant
foredrag.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og
orden
Formanden takkede dirigenten for god ledelse.

signeret
Aage Moltke-Leth
dirigent
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