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 CVR NR. 32 13 38 43 

Til bestyrelsen.    Odense den 18. november 2016 

 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 17. november 2016.  

Dagsorden. 

Pkt. 1.  

Referat fra sidste møde godkendt. 

Pkt. 2. 

Kassereren fremlagt det aktuelle regnskab der udviste en kassebeholdning på 112.725 kr. hertil skal lægges 

indtægter fra entre` fra de sidste 2 uger. 

Regnskabet godkendt. 

Pkt. 3 

Der var en drøftelse om åbningstider og besøgstal i den sidste tre måneder. Der var enighed om, at man 

p.g.a. et meget lille antal gæster de torsdage man havde haft åbent, skulle man fra januar stoppe med at 

holde åbent hver anden torsdag. Man var enige om at fastholde søndagsåbent hver anden søndag. Man 

besluttede, at vente med at se på åbningstiderne generelt til efter generalforsamlingen i februar måned. 

Det var bl.a. på baggrund af det store arbejde og engagement som Klaus havde lagt i for at få 

kustodetjenesten til at fungere, at det var - med ganske få undtagelser – gået rigtig godt. Man besluttede at 

fortsætte på samme måde i det nye år. 

Pkt. 4. 

Der blev besluttet at afholde den årlige generalforsamling den 9. februar på Dannevirke soldaterhjem. 

Johannes ville ikke genopstille 

Lars blev foreslået som nyt medlem af bestyrelsen. Øvrige medlemmer på valg genopstiller. 

Kurt Nielsen blev foreslået som dirigent. 

 

Pkt. 5.   

OV fremlagde den foreløbige foredragsrække omfattende foredrag i første halvdel af 2017. Den vil senere 

blive udbygget med to foredrag i anden halvdel af 2017. 
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Pkt. 6. 

Pkt. udgik delvis og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer fik efter mødet en kort orientering om 

status. Tages op senere. Anders arbejder videre med sagen., 

Pkt. 7. 

Formanden orienterede om det kommende møde i Danske Hærhistoriske Museer i Nymindegab den 25. og 

26. november. Formanden og Leif deltager. 

Der er kun få udgifter forbundet med mødet, som MILMUS skal udrede. 

Pkt. 8. 

Leif orienterede om første halvdel af kurset ved Odense Kommune vedr. reklame i de sociale medier. Man 

besluttede at følge op på anvendelsen af sociale medier efter afslutningen af kurset. Man aftalte, at man 

ville inddrage de studerende, som tidligere havde arbejdet på området. Leif skulle være iværksætter og 

udvikling af området. 

Pkt. 9. 

Formanden orienterede om mødet med garnisonskommandanten vedr. de ting, som ville blive overdraget 

museet, når garnisonen nedlægges ved årsskiftet. 

OV skal have en runde på kasernen for at se om der er yderligere effekter, som MILMUS kan have interesse 

i. 

Klaus henviste til en skrivelse som Lars havde sendt til bestyrelsen om man skulle lave en opdeling af 

museet, således at der var enkeltpersoner, som var ansvarlig for et område og udbygningen af det. 

Man besluttede, at udskyde beslutningen til efter generalforsamlingen. 

Referent: Lollesgaard (tilføjet af KV) 

 

 

 

 


