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05 SEP 2022 

 

Til stede: Anders Skjødt Sørensen, Ib Pedersen, Claus Skaarenborg, Irene Andersen, 

Per C. Andersen, Johannes Lollesgaard og Søren Rabenhøj 

Afbud: Lars Neumann og Henrik Bonnerup-Kjær. 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 30. august 2022 på kasernen 

 

Ad pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

Ad pkt. 2 Status for projektet 

Der må lægges stor vægt på at skaffe penge til elevatoren lige som kommunen må 

bearbejdes vedrørende bygning af taghat. Vi har 850.000 kr og mangler pt. 600.000 kr til 

elevatoren. 

Per sonderer mulighederne  hos kommunen for at få støtte til opgradering af udstillingen i 

stueetagen. 

Enighed om at der afsættes 500 kr. pr. måned til annoncering af aktiviteter og nyheder  på 

Facebook. 

HJV- udstilling udsættes midlertidigt for at kunne etablere vores egen udstilling ”Fynsk 

militær gennem 400 år”. Når vores lokaler tillader det, vil de 30.000 kr fra HJV indgå i 

etableringen af HJV- udstillingen. 

Per oplyste at hvis vi kan formidle Holocoust, vil det være muligt at søge tilskud til dette. 

 

 

Ad pkt. 4 Økonomi 

Der er flere restancer for betaling af kontingent. Søren rykker en gang mere. Vi har 

dækning for de kendte udgifter til næste år, men en række udgifter vil formentlig stige. 
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For at skaffe nogle ekstra penge planlægger vi at afholde et kræmmermarked i 

kasernegården, hvor vi kan prøve at afsætte nogle af vores dubletter. Der inviteres flere 

deltagere med gratis stadeplads. Der sigtes mod afholdelse LØR 15 OKT (efterårsferien). 

Der forsøges at få musik med til markedet. Claus er tovholder for arrangementet     

 

 

Ad pkt. 3 og 5 Synliggørelse af museet samt Status for igangværende arbejde 

Vi skal tænke langt bredere, når vi annoncerer vores aktiviteter, herunder foredrag. 

Der kan f.eks. være tale om Visit Odense, Tripadvisor, Biblioteker, indkøbscentre, kirker, 

Det sker i Odense, Seniorhuset, sportshaller, foruden de fynske aviser. 

 

Ib og Claus gennemgik et omfattende værk om etablering af den kommende udstilling i 

stueetagen. Overskriften er ”Fyns militær gennem 400 år” der udstilles i 4 rum. 

 

Rum 1: Besættelsen, fokus på kampene i Sønderjylland samt besættelsestiden for Fyn og 

Odense 

Rum 2: Odense Kaserne – Fynske Livregiment 

Rum 3: Odense Kaserne – Fynske Livregiment 

Rum 4: Tiden efter Fynske Livregiment (SG-skole og HJV) – Fynske dragoner – Allieret 

krigstjeneste 

Skilderhus sættes op uden for hoveddøren med en gine på vagt 

Et par giner sættes op på repos ved indgangen til kontoret 

Ib og Claus arbejder videre med genstande og tekster i de 4 rum, hvor HJV også 

integreres. 

Claus udarbejder oplæg til Facebookreklame vedrørende ”Vi søger effekter til vores 

kommende udstilling” 

Claus udsender dokument ”Fynsk militær gennem 400 år” samt kommende 

foredragssæson til bestyrelsen. 
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Ad pkt. 6 Eventuelt 

Anders har modtaget meget positive tilbagemeldinger fra en skolelærer (Gjersing skolen) 

om en afprøvning af en af cykelturene med en klasse. Han har i øvrigt anmodet om at 

prøve spadsereturen med en klasse i nær fremtid. 

Hovedindgangen fikses op i forbindelse med åbning af den nye udstilling 

Bagindgangen anvendes til transport af materiel. 

Det forudses, at museet må lukkes i et par uger inden åbningen af det nye. 

Der arbejdes med nye foldere med det nye logo. 

Der anskaffes 2 stk. roll-up stativer hurtigst muligt, gerne inden vores første foredrag. 

Sponsor haves. 

 

Til næste møde ønskes status på fondraisere fremlagt 

 

Ib foreslår at fremvise status på igangværende projekter: Skur / nyt tag, kampvogn og 

kælder. 

 

Anders Skjødt Sørensen  

Ib Pedersen  

Claus Skaarenborg  

Irene Andersen  

Søren Rabenhøj  
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