
 

 

 

22 MAR 2012 

Ordinært bestyrelsesmøde d. 22. marts 2012 på Kragsbjerggård 

 

Til stede: Johannes Lollesgaard, Klaus Veltzé, Leif Mosegaard, Gunner Pedersen, Karsten 
Ottosen og O.V. Pedersen. 

Afbud fra Svend Karnvad. 

Referent: Søren Rabenhøj 

 

Lollesgaard startede med en kort gennemgang af økonomien, baseret på papir fra 
kassereren. Der var ca. 110.500 kr. i kassen, og kun en manglende regning fra TDC på 
ca. 2000 kr. at betale. 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

O.V. Pedersen deltager som tidligere år i det kommende soldaterforenings møde, hvor 
han vil omdele HISAM indmeldelses folder. 

Projektet vedrørende info audio guide til rundvisning i huset  skal konkretiseres, så der kan 
søges fonds penge. Der skal indkøbes et par stykker afspillere, så der kan foretages 
indledende praktiske forsøg. 

Der havde været afholdt møde med Delta TV ved Lene Bork Hansen, som havde fået en 
del materiale i forbindelse med kommende fremstilling af PR-video. Søren undersøger 
eksisterende materiale (bog eller CD) vedrørende fonds navne. 

Der bør sendes en reminder til skolerne vedrørende HISAM. 

Der er et stort ønske om at få produceret en reklame spot på TV 2 Fyn. En 20 sekunders 
spot koster ca. 20.000 kr., så der må nogle fonds midler med ind i billedet. 

Der trænges til et nyt PC anlæg med tilhørende farve laser-printer. Søren undersøger 
muligheder og priser på et godt anlæg. 

Der skal også i nær fremtid undersøges muligheder og priser for et video overvågnings 
system, som der ligeledes kan søges fonds midler til. 

Karsten Ottosen har haft kontakt med hjemmeværns distriktschefen, OL Mikkelsen, 
vedrørende den kommende hjemmeværns udstilling i august måned. Chefen har udtrykt 
sin fulde støtte, der formentlig kommer til at omhandle en del af de discipliner, som 
hjemmeværnet står for, bl.a. bevogtning og sne beredskab. 



 

Lollesgaard havde skrevet til oberst Agerskov vedrørende et kommende møde med 
obersten, hvor Lollesgaard vil fremhæve erfaringer fra et netop afholdt møde i Dansk 
Militærhistorisk Museums forening. Foreningen er dannet for at koordinere arbejdet 
mellem diverse museer samt at hjælpe dem, der har brug for det. Der er oprettet et 
præsidium samt en bestyrelse, hvor en væsentlig opgave er at opretholde et pres på 
respektive garnisons kommandanter vedrørende deres ansvar for det militær historiske 
arbejde i deres områder. 

Der opstod undervejs i samtalerne en idé om at invitere CH/HJV og den civil kommitterede 
med til hjemmeværns udstillingen i august. 

Under punktet eventuelt orienterede O.V. Pedersen om det stigende antal besøgende.  

 

Johannes Lollesgaard  Klaus Veltzé  

 

Karsten Ottosen  Leif Mosegaard Gunner Pedersen 
  

 

O. Verner Pedersen    Referent: Søren Rabenhøj 

 


