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16 OKT 2021 

Bestyrelsesmøde 13 oktober 2021 kl. 17 på kasernen. 

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

Lollesgaard, Svens Kraul, Anders Skjødt Sørensen, Claus Skaarenborg og Søren Rabenhøj 

Afbud: Jesper Juul Isaksen og Per C. Andersen. 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Underskrevet 

Lars orienterede om status for projektet og status for fondsansøgninger: 

- Vi har i september fået tilsagn om 350.000 kr. fra Louis-Hansen Fonden. 

- Vi har bestilt et professionel Fundraiser firma til at udarbejde en ansøgning til Albani 

Fonden. Pengene skal bruges til elevator og 1. sal. (Er afleveret fredag 15 OKT) 

- Arbejdet i kælderen skrider frem. 

- Centurion kampvognen er nu identificeret og arbejdet med renovering er i fuld gang. 

- Digitalisering af biblioteket er langt henne i forberedelserne, hvor Ib udfører et meget stort 

arbejde. Svend Arne er stort set færdig med at registrere bibliotekets bøger. 

- Der er en pansret mandskabsvogn på vej. 

- Regimentets sidste fane blev overdraget til museet i slutningen af september. Der 

forberedes 17. november 2021 kl. 10 en fremvisning af fanen ved en ceremoni med 

inviterede gæster på regimentets fødselsdag.  

- Salg af brugte bøger er nu sat fast i system på hjemmesiden, med nye tilbud hver måned. 

Økonomi: 

- Vi har lidt luft i økonomien, men arbejder videre på at skaffe flere midler til drift og 

uforudsete udgifter. Vi har støtte fra Odense kommune endnu et år (50.000 kr.), men denne 

støtte – og mere -  skal vi gerne finde andetsteds. 

- Som forsøg vil vi sætte prisen for foredrag på Dannevirke Soldaterhjem op til 50 kr. 

- Irene vil opstille årsbudget for de faste udgifter. 

  

Status for igangværende opgaver og uddelegering af opgaver for fremtiden. 

- Arbejdet med at gøre kælderen klar bliver højere prioriteret, så vi kan skabe plads til 

opbevaring af værktøj o.l. samt til opbevaring/udpakning af vores egne museumseffekter. 

- Lars kontakter arkitekt for at få de sidste dør/mure ændringer helt på plads. Herefter vil vi 

anvende bagtrappen til vare- og materiel transport. 
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Eventuelt: 

 

- Vi er tilbudt en større samling af Røde Kors effekter, hvilket vi gerne ser nærmere på. 

- Vi skal forsøge at hverve flere frivillige og skal gerne være mere aktive  desangående, bl.a. 

som indledning til vores foredrag og muligvis på Facebook. 

- Julefrokost afholdes i messen 01 DEC kl. 19. Sæt i kalenderen. Nærmere følger. 

- Julelukning holdes i perioden MAN 20 DEC – MAN 03 JAN, begge dage inklusive. 

- Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. december kl. 17 i messen, hvor vi gør status for det 

forløbne år.   

. 
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