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10 FEB 2021
Video-Bestyrelsesmøde 9. februar 2021 kl. 1700 ved hjemmecomputer.
Tilstede: Lars Neumann, O.V. Pedersen, Anders Skjødt Sørensen, Per C. Andersen, Jesper Juul
Isaksen, Johannes Lollesgaard, Claus Skaarenborg og Søren Rabenhøj.
Afbud: Svend Kraul, Irene Andersen og Anders H. Rasmussen.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Afventer fysisk møde.

Damage Control i forbindelse med indbrud
Lars, Claus og O.V. orienterede om forløbet og reaktioner efter det stjålne våbenskab hos O.V.
Der er mange som har reageret på nyheden, der meget hurtigt kom ud i avis og sociale medier,
herunder samlergrupper, både som interview af O.V og som opslag på sidstnævnte medier. Selv
forsvarsministeren og en fhv. minister/forsvarsordfører er gået ind i sagen, lige som en privat
person (tidligere FLR mand) har tilbudt at udlove en dusør. Det er i øvrigt aftalt, at denne udloves
som et privat initiativ.
Generelt har stort set alle tilkendegivelser været positive, hvilket betyder, at vi skal være tilfredse
med opmærksomheden som vi skal forsøge at udnytte videre.
Der er herefter flere væsentlige faktorer vi skal holde os for øje.
Vi skal finde en balance mellem den fortsatte efterlysning holdt op mod tyvenes tro på værdien af
det stjålne genstande og her skal vi være enige om hvor aggressive vi skal signalere. Endvidere
skal vi se sagen i to dele. Den ene del er O.V.´s medaljer, som har stor bevågenhed, den anden er
de to ”9. april mønter”.
Medaljerne kan muligvis erstattes relativ hurtigt, og herefter falder interessen for sagen
sandsynligvis hurtigt, sensationen er væk. Så står vi tilbage med at efterlyse de to 9.april mønter,
hvor vi stadig har brug for at fastholde mediernes interesse. Det betyder bl.a. i denne
sammenhæng, at det ikke haster at O.V.´s medaljer kommer alt for hurtigt hjem (og det er O.V. helt
enig i).
Endelig skal vi styre de mange henvendelser der kommer ind fra mange sider. Der blev hurtigt
enighed om, at der kun skal være én indgang for de mange henvendelser og at det naturligt var
Lars, der så kan styre og evt. udpege relevante talsmænd, som kan instrueres inden interview.
Så alle henvendelser bedes rettet til Lars, så han kan styre ”showet”.
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O.V. fik i denne anledning grønt lys til at medvirke i podcast på DR1 og hvor det på nuværende
tidspunkt bør undgås omtale af mønterne.

Anvendelse af arrest i portbygningen.
Veterankoordinator ved Odense Kommune har rettet henvendelse til museet, da der søges ny
arbejdsplads til arbejdet med veteranerne.
Han har beset lokalerne i arrestbygningen og finder gode muligheder.
Vi har i flere år arbejdet med at få kontakt med veteranerne og ser her en god mulighed. For det
første vil veteranerne komme fobi museet jævnligt. For det andet vil det være en stor fordel politisk,
når vi forhandler med kommunen.
Lars har kontaktet Ole og Bjarne og har fra Bjarnes side ikke fundet forståelse for vores ønsker.
Konklusion: Anders og Søren indkalder til et møde med Ole og Bjarne, hvor vi gennemfører
forhandling om den videre anvendelse af denne bygning og hvor der bliver lagt stærk vægt på
vigtigheden af museets plan.
Diverse
Vi får brug for et digitalt registreringssystem til vores udstillings genstande, senest når vi begynder
at tage emner op fra kælderen.
Som sikkerhed for de to nuværende kartotekskasser synes det en god mulighed at scanne
indholdet. (Anders undersøger markedet for brugte dokumentscannere)
På huskesedlen skal vi have stående en drøftelse om oprettelse af en projektgruppe vedrørende
vedligeholdelse/reparation af museumsgenstande
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