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Bestyrelsesmøde kl. 17 i HISAM d. 16. oktober 2014 
 
Deltagere: Johannes Lollesgaard, Tine Ørnhøj, Anders Skjødt Sørensen, Leif Mosegaard, 
Klaus Veltzé, Svend Karnvad, Søren Rabenhøj, O. Verner Pedersen, Linda Komperud og 
Ulrik Erhartsen. 
Afbud fra Niels Larsen, Karsten Ottosen og Hammerbak. 
 

Ad pkt. 1, Gennemførelse af aktiviteterne den 15 – 17 november: 
 Johannes Lollesgaard bød velkommen til mødet, der blev afholdt på 
vandrerhjemmet. Derefter blev der gået direkte til pkt. 1 på dagsordenen: 
Gennemgang af aktiviteterne d. 15 – 17 november: 
- Markedsføring: Der kommer i næste uge (uge 43) omtale i Fyns Stiftstidene 

og i Stiftens fordele 
- Vi forsøger at få totalforsvarsregionens annonce bragt i efterfølgende uge. 
- Salg af biletter: Der blev udleveret liste over ”Fordeling af rådige billetter pr. d. 

14. oktober. Baggrunden for fordelingen blev gennemgået. Der var ingen 
bemærkninger til denne fordeling. 

- Gæsteliste: Gæsteliste pr. 16. oktober blev omdelt. Ingen bemærkninger. 
Johannes sender invitation og program til CH/RGN. Billetter og program til 
gæsterne sendes med posten. 

- Anvendelse af personale omkring koncerten: Det er et bredt spektrum 
dækkende lyd, kontrollører, scenemester og rengøring. Det meste var på 
plads, inklusiv særlig aftale vedr. lydmanden. 

- Indkvartering på hotel: 9 er tilmeldte og vi har 14 værelser på hånden. 
- Uniformer til musikerne: De fleste målinger er modtaget. Hammerbak bedes 

om at rykke de sidste. Klaus har regimentsmærkerne til uniformerne. Leif har 
haft første kontakt med depotet. Leif, Klaus og Svend kontrollerer i nær 
fremtid hele leveringen på depotet, hvor de samtidig monterer 
regimentsmærkerne. Køretøj til transport af uniformerne er OK. 

- Afregning med musikerne vedrørende rejseudgifter: Tine udleverede et 
afregningsskema vedr. transport. Det blev meget vel modtaget bordet rundt. 
Skemaet sendes via Hammerbak til deltagerne. Disse kan sende det på 
forhånd til Tine i udfyldt stand, så Tine er klar med udbetaling, når de 
kommer. Ellers kan Tine udfylde det på stedet, hvis de pågældende ikke har 
klaret det på forhånd. 

- Middag på Dannevirke for musikerne: Middagen var på plads. Dannevirke ville 
donere middagen. Det synes passende, at Dannevirkes personale får billet til 
koncerten som påskønnelse. 

- Receptionen i pausen: Tidspunktet er lidt elastisk, men der skal være klar fra 
kl. 17. Ulrik laver de sidste aftaler med Lotte Hansen i kommende uge. 
Deltagere er inviterede samt HISAM. 

 
 



 
 

 

 
 
- Aktiviteter herunder praktiske opgaver: Biletter til Dannevirke sendes, når Erik 

Kredit har meldt tilbage. Prinsens Livregiments Musikkorps deltagelse: Klaus 
savner det endelige svar på skrift. Der var enighed om, at Nyborg 
Saluteringslaug samt de Jyske Landsoldater skulle have smørrebrød og en 
øl for deres indsats. 

- Budgettet pr. 16. oktober blev fordelt. Det er i god balance i forhold til 
planlægning og forventning.  

 
Da der blev en pause inden det ordinære møde blev forsat, blev næste møde 
fastlagt for alle deltagere: 
Næste møde: Onsdag d. 5. november kl. 17 på vandrerhjemmet. 
 
Ad pkt. 2, Godkendelse af referat fra sidste møde: 
 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad pkt. 3, Økonomi: 
 
Det samlede budget blev udleveret og gennemgået af kasseren. Der var ingen 
bemærkninger bortset fra adskillige bemærkninger om den gode styring der var 
på økonomisiden. 
 
Ad pkt. 4, Aktiviteter resten af året:  
 
Sidste foredrag forventes gennemført som planlagt. Udstillingen i Historiens Hus 
er næsten klar. De tre første foredrag for næste år er forberedt. Det sidste er på 
bedding. 
 
Ad pkt. 5, Eventuelt:  
 
- Det burde overvejes, om vi skulle nedsætte et hverveudvalg, for at skaffe flere 

medlemmer. Måske med første start under udstillingen i historiens Hus? 
- I denne sammenhæng ligeledes entre på Facebook. 
- Når særudstillingen i Historiens hus er færdig, synes det tid at lægge pres på 
kommunen om vores fremtidige placering. 
- Verner er ”på” i udsendelse på TV FYN d. 9. november kl. 1930. 
-  Verner orienterede om HISAM medvirken til restaurering af mindeplade i 
England vedrørende Fynske Livregiments tilstedeværelse i 1689.  
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