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04 marts 2019

Referat af MILMUS ordinære generalforsamling onsdag d. 27. februar 2019 afholdt 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:
Lars Neumann gav følgende beretning:
-

Vi vil starte med at mindes Leif Mosegaard. Vi savner Leif for hans glade, positive
og ukuelige optimisme samt hans store arbejde ikke mindst for at få museet
placeret på den gamle kaserne. Det var en oplevelse at følge ham i den sidste tid
hvor vi yderligere fik stor respekt for ham og familiens håndtering af en svær
situation.
Der blev herefter afholdt to minutters stilhed.

-

-

-

-

Vi blev ejere af kasernebygningen og de to port bygninger d. 1. december 2018. Vi
har endvidere brugsret til for pladsen med tilhørende ansvar for vedligeholdelse.
Vi har en meget stram økonomi, da vi mangler en fast indtægt, samtidig med at der
skal betales ejendomsskat og forbrugsafgifter. Vi vil derfor bl.a. søge drifts
sponsorer.
Projektet er færdigt. Vi har kontakt med ca. 20 støttegrupper, der bl.a. kan
anvendes ved fonds ansøgninger, lige som de har udtrykt interesse for at holde
kontakt med os, når vi åbner.
En række ressource personer, herunder arkitekter, museumsfolk, sagførere og
forretningsfolk har været yderst hjælpsomme under arbejdet med prospektet
Prospektet omfatter tegninger, overslag på pris, pt. 15 mio. kroner, værdi af eget
arbejde og værdi af eget inventar bl.a. fra H.C. Andersen Museet og fra Odense
Universitet. Derud over penge til indretning og opstilling.
Vi har fået 2 mio. kroner fra finansloven, hvor der medfølger en række betingelser,
bl.a. at pengene skal bruges i år. Vi planlægger at starte med stueetagen og håber
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-

-

-

-

-

-

at vi kan lave elevator og kælder med handicaptoilet samtidig, men dette er
afhængig af fondsstøtte. Stueetagen er det vi går i gang med først. Detail
planlægningen er i fuld gang.
Vi afholder møde med personer fra A.P. Møller fonden inden for de næste dage og
har vores ansøgning klar. Derudover har vi flere ansøgninger på bedding, idet vi
også arbejder på en strategi med at få flere fonde til at yde et samlet bidrag.
Vi forsøger at fastholde vores synlighed, primært ved at øge antallet af vores
foredrag, som O.V. Pedersen er drivkraft for. Derudover planlægger vi en cykeltur i
Odense, hvor vi vil besøge steder der er kendt fra besættelses tidens historie, vi
deltager i forskellige arrangementer (9. april og 4. maj), veteranhjemmets indvielse
og Danske Hærmuseers møder.
Der er behov for at fastholde medlemmerne samt gerne øge antallet. Øget aktivitet
på vores hjemmeside samt på Facebook bidrager hermed. Vi ser gerne mere
frivilligt arbejde – alle er velkomne – kender I nogen, så få dem endelig aktiveret.
Vores nuværende frivillige har lavet et fantastisk arbejde med at gøre klar til
håndværkere og der er skabt et meget fint sammenhold. Dette arbejde sparer os for
omkring 1 mio. kroner.
Projektgruppen har stået for et omfattende arbejde med at skrive ansøgninger,
holde møder med arkitekter, forskellige kontakter m.fl.
Der sker meget og der forventes meget mere forude, bl.a. ansøgninger om flere
midler, indretning af museet, fastlægge anvendelse af bygningen til foreninger m.m.
Vi kan sagtens bruge mange flere aktive
Til slut tak for alle de der har ydet en stor indsats, der har været meget værdsat. Og
tak for den gode stemning vi mærker i MILMUS – den skal vi fortsætte.

Formandens beretning blev godtaget
Ad dagsorden pkt. 3: Kassereren fremlægger regnskab og forslag til kontingent for
næstfølgende år.
Regnskabet var revideret i sidste uge, uden bemærkninger.
Regnskabet blev gennemgået. Der blev stille et par spørgsmål, der blev besvaret.
Ellers var der ingen bemærkninger.
Regnskabet blev godkendt.

Forslag til kontingent for 2020 forbliver uændret kr. 200,00
Kontingent blev godkendt.

Daglig leder: Pens. kaptajn O.V. Pedersen - Mobil: 2140 1585
Formand: Lars Neumann , tlf.: 2383 7963
Konto: Danske Bank, Reg.nr. 1551 kontonr. 16516902
CVR NR. 32 13 38 43

FYNS MILITÆRHISTORISKE MUSEUM
Sdr. Boulevard 21 • 5000 Odense C
/ E-mail: milmus@milmus.dk

www.milmus.dk

Ad dagsorden pkt. 4: Indkomne forslag.
-

Ingen

Ad dagsorden pkt. 5: Fremtidig virksomhed.
-

Var medtaget i formandens beretning.

Ad dagsorden pkt. 6: Valg af bestyrelse, herunder 1 suppleant og 2 revisorer.
Lars Neumann, Søren Rabenhøj og Kristine Bjerno var på valg. Alle var villige til genvalg.
Alle blev valgt med akklamation.
Nyvalg: Anders Skjødt Sørensen foreslog Jesper Juul Isaksen. Jesper blev valgt med
akklamation.
Valg af suppleant: Bestyrelsen foreslog Svend Kraul. Svend blev valgt med akklamation.
Revisorerne var villige til genvalg. Jørgen Emdal Larsen og Ole Strunge Madsen blev valgt
med akklamation.

Ad dagsorden pkt. 7: Eventuel.
Forslag om, at navnene på bestyrelsesmedlemmer på valg bringes i indkaldelsen til
generalforsamlingen til næste år. Det vil ske.
Dirigenten takkede for god ro og orden og overgav ordet til formanden, som takkede for en
god aften og den gode stemning.

Aftenen blev sluttet af med et spændende foredrag af cand.mag. Anders Nedergaard Bæk
Petersen, der fortalte historien om Grossdeutschlandfahrt, det store nationale cykelløb,
som nazisterne organiserede første gang i 1937, i den hensigt at overgå Tour de France
og Giro d’Italia.
PS Ved den efterfølgende konstitution blev Anders Skjødt Sørensen næstformand i
bestyrelsen.
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