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Referat fra ordinær generalforsamling i Fyns Militærhistoriske Museum d. 22. februar 2016
på Dannevirke Soldaterhjem.

Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen.
Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent:
Formanden foreslog major K. H. Nielsen. Valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen indkaldt med gyldig varsel og gennemgik
herefter den samlede dagsorden.
Dirigenten gav ordet til formanden for
Dagsordenens pkt. 2: Formanden aflægger beretning:
Formanden gav et supplement til den skriftlige beretning, der var udsendt sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Af hovedpunkter var gennemgang af den økonomiske proces med Kasernens støtte til
museet, afvikling af Kragsbjerggård samt flytningen til Dannebrogsgade.
Byrådet har bevilget støtte til huslejen i Dannebrogsgade de kommende 3 år, hvilket
skaber mindre belastning af vores økonomi.
Der er i forbindelse med den kommunale støtte skabt en række overvejelser og krav til
museet, bl.a. i forhold til andre museer, åbningstider og tilbud til skoleelever. Endvidere er
der muligheder for at intensivere samarbejdet med diverse uddannelsesinstitutioner, bl.a.
Universitetet.
Museet har søgt professionel hjælp til opbygning af det nye museum. Der er indgået aftale
med et firma fra København, der kan hjælpe os med rådgivning og indretning samt med en
moderne udvikling, herunder formidling af historien via digitale medier.
Vi er klar over, at vi skal have ændret vores åbningstider, bl.a. så vi kan nyde godt af
Jernbanemuseets store besøgstal, men også for at holde åbent uden for hverdagens
arbejdstid for mange mennesker. Også her ser vi meget gerne tilgang af frivillige hjælpere.
Formanden efterlyste endvidere frivillig hjælp til opbygning og indretning af museet.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, der blev vedtaget.
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Ad pkt. 3: Kassereren fremlægger regnskab og forslag til kontingent for næstfølgende år:
Kassereren gennemgik regnskabet for 2015.
Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt.
Kassereren udmeldte bestyrelsens forslag om uændret kontingent.
Årskontingent på 200 kr. blev vedtaget.
Ad pkt. 4, Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
Ad pkt. 5, Fremtidig virksomhed:
Albani Fondens donation på 100.000 kr. skal primært anvendes til en stor glasmontre, der
centralt i udstillingen viser historien om regimentsmusikken i Odense. Erik Hammerbak (til
stede), tidligere dirigent og leder af regimentets musikkorps, blev inviteret til at deltage i
indretningen af montren.
Vi arbejder videre med nye åbningstider og har absolut brug for flere hjælpere på museet.
Der var ingen spørgsmål til formanden.
Ad pkt. 6, Valg af bestyrelse, herunder 1 suppleant og 2 revisorer:
Klaus Veltzé var på valg. Ønskede genvalg. Valgt med akklamation.
Leif Mosegaard var på valg. Ønskede genvalg. Valgt med akklamation.
Johannes Lollesgaard var på valg. Ønskede genvalg for 1 år. Valgt med akklamation.
Suppleant på valg. Bestyrelsen foreslog Svend Kravl. Valgt med akklamation.
Revisorer på valg. J.E. Larsen og O. Strunge ønskede genvalg. Valgt med akklamation.
Ad pkt.7, Eventuelt:
Formanden efterlyste initiativer til at skaffe flere medlemmer. Vi skal måske forsøge at
hverve flere medlemmer fra Hjemmeværnet?
Formanden ønsker ligeledes at højne kvaliteten af foredragene, evt. med spændende –
betalte – foredragsholdere, for at trække nye medlemmer til. Er mødetidspunktet rigtigt?
Dirigenten takkede for behagelig stemning og formanden takkede for dirigentens afvikling.

