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10 DEC 2021 

Bestyrelsesmøde 7. december 2021 kl. 17 på kasernen. 

Tilstede: O.V. Pedersen, Irene Andersen, Anders H. Rasmussen, Ib Pedersen, Johannes 

Lollesgaard, Svend Kraul, Per C. Andersen, Claus Skaarenborg og Søren Rabenhøj 

Afbud: Lars Neumann og Anders Skjødt Sørensen  

 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Underskrevet 

Søren orienterede om status for projektet og status for fondsansøgninger: 

- Det professionelle Fundraiser firma arbejder effektivt og er i gang med flere ansøgninger. 

Ansøgningen til Albani Fonden blev afleveret fredag 15 OKT. 

- Arbejdet i kælderen skrider frem, men der kunne godt bruges nogle flere hænder. Vi vil 

snarest sende en anmodning om hjælp til vores medlemmer, hvor vi vil udspecificere de 

opgaver vi savner hjælp til. 

- Digitalisering af biblioteket fortsætter planmæssigt under Ib´s ledelse. Tomas – frivillig 

hjælper - har lovet at fortsætte efter nytår. 

- Vi har stadig ikke set den pansrede mandskabsvogn, der skulle være  på vej. 

- Ankomsten af regimentets sidste fane blev 17 NOV markeret smukt . 

- Efter at fundraiserne er i god gænge må vi selv kaste kræfterne ind i at skaffe flere 

sponsorer. 

- Per vil skrive et udkast til julebrev, der via Lars kan sendes ud til potentielle sponsorer. 

- Kælderen er ca. halvt færdig. Det lægger snart op til, at vi kan anvende bagdøren til 

håndværker trafik, så vi i øvrigt kan smukkesere dele af indgangen. 

- Vi oplever stadig, at besøgene har svært ved at finde os. Vi kan afhjælpe problemet med et 

beachflag ved vejen. Og hvis vi kan finde midler til det vil et pænere skilt i klare farver på 

indgangsporten absolut sende et tydeligere signal til forbi passerende. 

Økonomi: 

- Økonomien blev gennemgået og der var ingen bemærkninger. Men kassereren havde brug 

for en mere nøjagtig  rapportering fra kontoret. Der skal bl.a. ske en opdeling i salg og 

entré, kontanter skal registreres og der skal være bilag på alt, hvad der går ind og ud af 

kassen. Disse krav underbygges af, at kassereren ikke kan se hvad beløbene på 

MobilePay oversigterne dækker. (Vi har allerede lavet nye rapporterings skemaer, så de 

første er på vej) 

- Resultatet af betaling for deltagelse i foredrag var lovende. Der kunne evt. også i 

kaffepauserne reklameres om frivillige bidrag til museets drift. Vi har en ældre bærbar PC, 

der faktisk er indrettet netop til dette formål.  
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Status for igangværende opgaver og uddelegering af opgaver for fremtiden. 

- Tiden blev knap og punktet tages op på næste møde. 

Eventuelt: 

- Oplysninger i turisthjemmesiden  ”Odense rundt” er helt forældede. Søren sender et forslag 

rundt til bestyrelsen. Når det er redigeret færdigt har jeg en kontakt ved kommunen, som 

straks kan få det rettet. 

- O.V. kan ikke få kontakt med en af forårets foredragsholdere. O.V. modtog flere gode 

emner. 

- Claus fortalte om muligheden for, at Anders Refn gerne i foråret ville afholde 

pressekonference på museet i forbindelse med premieren på næste film, der følger ”De 

forbandede år” 

- Formanden har luftet tanken om at oprette  et billedarkiv. Det arbejder biblioteket videre på. 

- Anders H. Rasmussen varslede om, at han under næste generalforsamling måtte træde ud 

af bestyrelsen. Han skal om kort tid være far og han havde netop fået nyt arbejde. 

. 

Ref.: Søren Rabenhøj 

Irene Andersen  

Søren Rabenhøj  

Ove Verner Pedersen  

Anders H. Rasmussen  

Claus Skaarenborg  
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