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30 JAN 2020 

Bestyrelsesmøde 30. januar 2020 kl. 17 på kasernen. 

Tilstede: Lars Neumann, O.V. Pedersen, Anders Skjødt Sørensen, Tine Ørnhøj, Jesper Juul 

Isaksen, Svend Kraul, Johannes Lollesgaard, Anders H. Rasmussen, Irene Andersen og Søren 

Rabenhøj 

Afbud: Kristine Bjerno og Per C. Andersen. 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Udsættes til næste møde. 

Lars bød velkommen til to nye deltagere, der begge har indvilget i at indgå i bestyrelsen i 

forbindelse med den kommende generalforsamling. Begge præsenterede sig. Irene Andersen vil 

overtage arbejdet som kasserer og Anders H. Rasmussen som bestyrelsesmedlem, der kan 

hjælpe til med Facebook.   

Lars orienterede om status for museet, herunder status for fondsansøgninger: 

- Tømrerne er færdige med stueetagen i den kommende uge, hvorefter malerne afslutter 

arbejdet på etagen. 

- I næste uge kommer hylder til biblioteket. 

- Der søges fondspenge til adskillige projekter, herunder mørklægningsgardiner til skolestue, 

udendørs belysning samt til en materialekonto. 

- Der afventes et tilbud på elevator i et ståltårn, så der undgås bygning af elevatorskakt. 

-  Arbejdet med den kommende udstilling i stueetagen er snart færdigt. Hjemmeværnet er 

medinddraget i udstillingen. 

- Den 9. april markeres også med deltagelse af Hjemmeværnet. Endvidere indgår en Nimbus 

med sidevogn og maskinkanon attrap. 

- Vi arbejder stadig for at undgå at betale ejendomsskat.  

Økonomi: 

- Tine gennemgik status for økonomien. Pengene fra finansloven bliver udnyttet fuldt ud. Der 

arbejdes ihærdigt på at skaffe flere driftsmidler. 

- Irene og Søren går i banken og sørger for skift af fuldmagter. Endvidere undersøges det 

hvad der kræves for indførelse af Mobil Pay.  

Status for opgaver fra sidste bestyrelsesmøde: 

- Der er afholdt møde med OGI vedrørende anvendelsen af de to pavillonbygninger og der 

skrives snarest en samarbejdsaftale gældende for dette år, hvorefter der genforhandles. 
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Eventuelt: 

- Drifts sponsorater er stadig første prioritet i arbejdet lige nu. 

- Vi skal have disponeret vores indretning, så vi kan stille op, efterhånden som etagerne 

bliver gjort klar. 

- Søren Bay Lund har accepteret at overtage arbejdet som revisor i stedet for Ole Strunge 

Madsen. 
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Ref.: Søren Rabenhøj 
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