FYNS MILITÆRHISTORISKE MUSEUM
Dannebrogsgade 1 • 5000 Odense C • 6611 8325
www.milmus.dk / E-mail: milmus@milmus.dk

Xx MAR 2016
Fyns Militærhistoriske Museum
Referat fra bestyrelsesmøde 17. MAR 2016

Deltagere: Johannes Lollesgaard, Klaus Veltzé, Svend Karnvad, Leif Mosegaard, Ove
Verner Pedersen, Karsten Ottosen, Tine Ørnhøj og Søren Rabenhøj samt nyt medlem af
bestyrelsen Svend Kraul
Afbud: Anders Skjødt,
Referent: Søren Rabenhøj
Ad pkt. 1, Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet godkendt.
Ad pkt. 2, Konstituering af bestyrelsen,
Der blev foreslået og vedtaget genvalg, hvor Svend Kraul overtager Niels Larsens plads.
Ad pkt. 3, Regnskab:
Tine Ørnhøj omdelte regnskab opdateret til 10 MAR. Der var indgået husleje penge fra
kommunen samt støtte fra Totalforsvarsregionen. Under forventede udgifter til MILMUS –
glasmontrer til giner m.v. blev beløbet justeret til 105.000 kr, der modregnes under
forventede indtægter fra Albanifondens 100.000 kr.
Vi har i øvrigt stadigvæk en regning på vej vedrørende de-aktivering af våben.
Samlet set betyder det, at vi nu tilbage råder over ca. 130.000 kr., og formanden
anmodede om tilbageholdenhed i yderligere forbrug, indtil vi evt. modtager flere midler
eller får afklaret flere hængepartier, bl.a. gennemførelse af forslag fra Torden og Lynild.
Efterfølgende snak med formanden: Vi sætter en midlertidig håndbremse, således at
beløb over få hundrede kroner skal godkendes af bestyrelsen.
Vi drøftede ordningen med grupper af foreningsmedlemmer. Ud over, at vi skal have
vores vedtægter ajourført bør det understreges at der kun optages grupper der består af
uniformeret og tjenstgørende personel.
Tine efterlyste midler til markedsføring.
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Formand: Pens. major Johannes Lollesgaard - Telefon: 2156 6451
Konto: Danske Bank, Reg.nr. 1551 kontonr. 16516902
CVR NR. 32 13 38 43

Karsten havde undersøgt forskellige muligheder og henviste til en række mulige aktioner:
- Kontakt til andre foreninger (f.eks. Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening og
Besættelsesmuseum Fyn i Beldringe).
Nedsættelse af gruppe (Reenactment) der iført uniformer, f.eks 44-uniformer, kunne
optræde og uddele informationsmaterialer under diverse våbenmesser, militære shows
og lignende.
- Facebook kampagner, men som koster penge.
- Fremstilling af brevkort størrelse informationer til målrettet udlevering i diverse fora.
- Trækplastre i form af fremvisning af spændende våben eller
andre militaria. Mange vil i øvrigt gerne optræde og vise frem.
- Optræden på militære messer, evt. med egen stand.
- Aktiv anvendelse af alle tilgængelige informations medier, f.eks. KultuNaut, Facebook
o.l.
Karsten havde lavet overslag over omkostningerne, godt 20.000 kr., og der var
enighed om, at vi meget gerne skal i gang med så meget som muligt i denne retning,
men at vi lige klapper hesten indtil vi har et mere klart billede af vores økonomi.
Endvidere skal vi have kontaktet kommunens Børne- og unge afdeling for at få
skolebesøg med ind i deres planer.
Ad pkt. 4, Indretning af MILMUS og mødet med Torden og
Lynild.
Verner fortalte om et meget positivt møde, hvor Verner efter deres anmodning, havde
fundet karakteristiske ting frem, som han nu fortalte om. Det blev optaget på bånd og
derudover havde Verner 20 indlæg om Ex-Army, 20 indlæg om
besættelsestid/modstandstid og 20 indlæg om danske soldater i udenlandsk tjeneste.
(FN, EU m.fl.)
Arbejdet ser ud til at køre planmæssigt.
De store glasmontrer kommer efter påske. Efter opstilling inviteres Albani til føråbnings kig.
Svend og Søren arbejder videre med belysning og føring af elkabler til frit stående
montrer
Karsten henviste til IKEA lamper i form af lange, tynde og fleksible modeller.

Ad pkt. 5, Status for PNJ M10:
Leif gennemgik det hidtidige forløb, der nærmest lignede et forhindringsløb. Vi kan måske
kalde det sagaen om anskaffelse af en PNJ. Men resultatet ser meget lovende ud. Vi
modtager et pænt eksemplar fra Nymindegab, og det skulle ”lande” mandag 21. marts i

Middelfart til sandblæsning og maling. Leif har fået lavet en række tillægsaftaler om nogle
manglende ”spare parts”, så det ser lovende ud.
Leif arbejder endvidere på at få bygget et fundament uden for museet.
Ad pkt. 6, Tidsplan herunder behov for hjælpere i nærmeste fremtid.
Vi har allerede flere gode hjælpere i gang. Det er vigtigt, at hjælperne kender opgaven, så
kommer de gerne. Vi har en midlertidig pause indtil vi ser, hvad Torden og Lynild foreslår.
Herefter skal vi straks udsende ønsker om hjælp til konkrete opgaver.
Ad pkt. 7, Eventuelt:
Johannes havde skrevet til FMI om lån af gamle instrumenter til vores musikmontre. Der
var afslag, da man anvendte sådanne i bytte øjemed ved reparation af andre
instrumenter.
KN Fabricius var i gang med at finde originale noder og partiturer til Fast i Nød.
Næste møde: TOR 28 APR kl. 17 i Dannebrogsgade.
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