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Bestyrelsesmøde 18. september 2018 på kasernen. 

Tilstede: Lars Neumann, Kristine Bjerno, O.V. Pedersen, Leif Mosegaard, Svend Karnvad, 

Tine Ørnhøj, Anders Skjødt Sørensen, Johannes Lollesgaard og Søren Rabenhøj 

Afbud: Ingen 

 Status:  

- Lars havde kontaktet kommunen for at rykke for købskontrakten, for vi skal have 

kontrakten i orden, inden vi kan komme videre.  

- Der var allerede lavet et stort arbejde i løbet af to arbejdsdage, så 1. salen stort set 

var gjort klar til håndværkere. 

- Udbetaling af pengene fra finansloven kræver, at vi laver noget, der kan bruges. 

Derfor er der i samarbejde med arkitekterne udarbejdet en plan, hvor vi indretter 

museet i flere etaper. Stueetagen gøres klar, som første trin, med reception, 

bibliotek m.m. og så arbejdes der videre, efterhånden som der skaffes midler. 

- Vi havde afholdt møde med en gruppe driftige forretningsfolk. Der var under ledelse 

af Jess Heilbo skabt en rigtig god kontakt med de 11 fremmødte. Input fra 

deltagerne var bl.a. evt. EU-støtte, alternativ placering af elevator og evt. studie tur 

til andre museer. Men det vigtigste var at alle deltagerne udtrykte interesse for 

fortsat at sætte deres erfaring og ekspertise til rådighed. Det arbejdes nu videre 

med at få organiseret. 

Økonomi: 

Tine fremlagde regnskabet for JAN – SEP 18. Der var ingen bemærkninger. 

Opgaver: 

- Vi vil for at holde gejsten i gang arrangere en tur for vores gruppe af frivillige. Leif 

og Kristine arbejder på projektet. 

- Listen over støtteforeninger til MILMUS genopbygning omfatter nu 24 foreninger. 

Søren arbejder videre.  

Ref.: Søren 

PS: Lars modtog købskontrakten 19 SEP. Den bliver straks behandlet internt samt af 

diverse fagfolk.  
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