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1. marts 2020

Referat af MILMUS ordinære generalforsamling tirsdag d. 25. februar 2020 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:
-

-

-

Stueetagen er næsten færdig. Der mangler kun få ting fra tømrernes og malernes
hånd.
Reoler til biblioteket er kommet og sat op. Vi begynder at bære bøger ind i
biblioteket ganske snart.
Receptionen er hentet ind og opsætning startes i de kommende uger.
Der afventes tilbud på elevator. Der er gode forventninger til indretning i ståltårn, så
elevatorskakt kan undgås, hvorved der spares mange penge.
Der søges fondspenge til flere projekter, herunder mørklægningsgardiner til
skolestue, oprettelse af materielkonto samt udendørs belysning.
Den 9. april markeres med flaghejsning sammen med Hjemmeværnet. Ligeledes
indgår Nimbus med sidevogn monteret med maskinkanon attrap.
I fremtidens planer indgår at etablere studiepladser for forskning samt at gøre
museet til et levende studie og praktiksted for studerende, skoleelever og historisk
interesserede borgere.
Museet vil blive indrettet til at blive et samlingssted for grupper og foreninger med
militær tilknytning, f.eks. soldaterforeninger og militærhistoriske foreninger.
Vi vil fortsætter udviklingen af samarbejdet med veteranhjemmet i Odense.
Vi arbejder på et tæt samarbejde med hjemmeværnet på Fyn.
I øvrigt er alle velkomne til at besøge os undervejs. Vi er fortsat til stede på
kasernen, hvor vi mødes mandage og torsdage kl. 10 i vagtbygningen. I vil møde et
rigtig godt selskab med højt humør. Kom og kig.
Vi har stærk brug for at finde penge til vores driftsudgifter, hvilket har absolut 1.
prioritet.
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Ingen supplerende bemærkninger eller spørgsmål.
Formandens beretning blev godtaget.

Ad dagsordenens pkt. 3, Kassereren fremlægger regnskab og forslag til kontingent til
næstfølgende år.
Regnskabet var revideret i sidste uge, uden bemærkninger.
Regnskabet blev gennemgået. Der var ingen bemærkninger.
Regnskabet blev godkendt.
Forslag til kontingent for 2020 forbliver uændret 200,00 kr.
Kontingent blev godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 4, Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Ad dagsordenen pkt. 5, Fremtidig virksomhed.
Punktet var indeholdt i formandens beretning, dagsordenens pkt. 2.

Ad. Dagsordenens pkt. 6, Valg af bestyrelse, herunder 1 suppleant og 2 revisorer.
Lars Neumann, Søren Rabenhøj og Kristine Bjerno var på valg. Kristine trækker sig og
overgår som tilforordnet. Lars Neumann og Søren Rabenhøj blev valgt med
akklamation. Bestyrelsen foreslog Anders H. Rasmussen som afløser for Kristine.
Anders blev valgt med akklamation.
Tine Ørnhøj Petersen sagde farvel som kasserer. Bestyrelsen foreslog Irene Andersen
som afløser. Irene blev valgt med akklamation.
Valg af suppleant: Svend Karnvad var villig til genvalg. Blev valgt med akklamation.
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Revisor Jørgen Emdal Larsen var villig til genvalg. Jørgen blev valgt med akklamation.
Revisor Ole Strunge Madsen udtræder. Bestyrelsen foreslog Søren Baj Lund som
afløser. Søren blev valgt med akklamation.

Ad dagsordenens pkt. 7, Eventuelt.
Ingen indlæg.
-

-

Vores kasserer Tine Ørnhøj Petersen udtræder af bestyrelsen. Vi siger en stor tak
til Tines mange års meget trygge, sikre og nøjagtige arbejde med museets finanser,
og beder hende nyde indholdet af overleveret gavekurv.
Tilforordnet og tidligere formand Johannes Lollesgaard bad alle om at give en stor
hånd til Lars Neumann for det kæmpe store og meget engagerede og værdifulde
arbejde, som Lars havde udført.

Dirigenten blev herefter takket for sit arbejde, der var gennemført under god ro og orden.
Der var nu en kort pause med indtagelse af kaffe og brød.
Derefter tog aftenens foredragsholder over, Lektor N.P. Frederiksen, der meget engageret
fortalte om ”Tiden op til den 9. april og om grænsegendarmeriets forhold”.
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