
 

 

 

 Fyns Militærhistoriske Samling 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 30. APRIL 2015  

  

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Tine Ørnhøj, Karsten Ottosen, Niels Larsen, Johannes Lollesgaard, Svend 

Karnvad, Leif Mosegaard, Liv Marei Nybroe, Ove Verner Pedersen og Søren Rabenhøj. 

Afbud: Anders Skjødt Sørensen 

 

Ad pkt. 1, Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet blev godkendt. 

 

Ad pkt. 2, Forelæggelse af regnskabet: Tine Ørnhøj omdelte og gennemgik regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt. Der var relativt få kontingent restancer. Videre 

fremgangsmåde over for pågældende restanter drøftes under næste bestyrelsesmøde. 

 

 Ad pkt. 3, Møde med Jane Jegind og pkt. 4, Flytning til ny placering:  

Johannes Lollesgaard og Ove Verner Pedersen var blevet godt modtaget af Jane Jegind 

og Pia Bay. 

Efter indledende drøftelser, herunder de afviste tilbud, blev vores eget forslag vedrørende 

Dannebrogsgade 1 fremført. 

Det blev herefter aftalt, at vi fremsender indstilling om dette lejemål inden for de 

nærmeste dage, idet det så kan lægges op til by- og kulturudvalget inden sommerferien.  

Det betyder at der hurtigt skal tages kontakt med udlejeren, således at huslejen kan 

forhandles på plads med dertil hørende leje kontrakt. Herefter fremsendes indstillingen til 

kommunen med de nødvendige oplysninger og bilag, forventelig lige efter St. Bededag. 

Bestyrelsen gennemgik udkast til indstillingen samt skitsen over lejemålet og alle var 

enige om, at det ser lovende ud. Der er ud over underetagen mødelokaler ovenpå, hvor 

der også er toiletter. Der er mulighed for at etablere rampe til kørestolsbrugere ved 

bagindgangen. Ejeren er villig til at støtte markedsføringen. Vores udvendige skilte kan 

overføres til det nye domicil. Ejeren så gerne skilderhuset placeret udenfor og endda også 

et militærkøretøj som øjenfang. 

Der var enighed om, at vi skal søge professionel hjælp til indretningen. Langelandsfortet 

havde allerede tilbudt støtte, men vi ser os videre omkring. 

Der skal der nedsættes arbejdsgrupper til de videre forberedelser, når lejemålet er på 

plads. 

  

  

  

  
  



Hjemmeværnsdistriktet kontaktes vedrørende lån af fjerndepot til anvendelse i forbindelse 

med flytningen. 

 

Ad pkt. 5, Aktiviteter resten af 2015: 

Drøftes under næste møde. 

 

Ad pkt. 6, Hvordan skal HISAM drives fremover: 

Der skal findes flere deltagere i den daglige drift, ikke mindst fordi der bør holdes mere 

åbent på søn- og helligdage. 

Billetprisen bør sættes op til mindst 50 kr. evt. med studenterrabat (halv pris) 

Vi skal fastholde aktivitets niveauet for vores foredrag, evt. med et topnavn som fyrtårn. 

 

Bestyrelsen skal bese lokalerne i Dannebrogsgade 1. Vi vil mødes på stedet torsdag d. 7. 

maj kl. 1630. 

 

Ad pkt. 7, Donation til veteranhjemmet: 

Overrækkelse af donationen på 75.000 kr. til det kommende veteranhjem afventer en 

passende lejlighed. 

 

Ad pkt. 8, Eventuelt: 

Liv Nybroe og Søren Rabenhøj havde udarbejdet forslag til HISAM præsentation på 

Facebook. Bestyrelsen nikkede ja forslaget og Facebook kan nu aktiveres. 

Liv Nybroe tilbød kursus i anvendelsen af Facebook. Johannes, Anders og Søren udtrykte 

interesse. 

Leif Mosegaard foreslog, at der på HISAM hjemmeside blev bragt korte resuméer af de 

foredrag, der blev afholdt, evt. baseret på stikord fra foredragsholderne. 

O.V. Pedersen påpegede, at besætningens T-shirts var noget medtagne efter 12-13 års 

trofast tjeneste. Liv Nybroe undersøger markedet og der iværksættes indkøb, når vi har 

fundet ud af et logo. 

 

Næste møde aftales under besigtigelsen af Dannebrogsgade.  

 

Referent: Søren Rabenhøj 

 

 

Johannes Lollesgaard  

Klaus Veltzé  

Karsten Ottosen  

Leif Mosegaard  

Tine Ørnhøj  

Niels Larsen  

O.V. Pedersen  

 


