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FEB 2012 

Generalforsamling d. 21. februar 2012 i HISAM 

 

Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære 
generalforsamling, som vi alle havde glædet os til at gennemføre efter en 
turbulent tid sidste efterår. 

Formanden fortsatte med dagsordenens pkt. 1, valg af dirigent, og foreslog 
Aage Molkte-Leth, der blev valgt med akklamation. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og 
beslutningsdygtig. 

Endvidere foreslog dirigenten, at den udsendte dagsordens pkt. 7, Forslag til 
vedtægtsændringer blev overført til pkt. 4, Indkomne forslag. Ændringen blev 
godkendt uden bemærkninger og der blev fortsat med næste punkt på 
dagsordenen: 

Ad pkt. 2, Formanden aflægger beretning:  

Formanden supplerede den i januar til alle medlemmer udsendte summariske 
bestyrelses beretning for 2011. Beretningen var udsendt sammen med 
forslag til vedtægtsændringer, kommende års foredragsrække samt folder 
med særudstillinger i 2012. 

På baggrund af uroen i sommeren af 2011, besluttede den tidligere 
bestyrelse at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på 
at få udskiftet den daglige leder af HISAM. Da der var usikkerhed om, at alle 
medlemmerne havde modtaget indkaldelsen, besluttede man at udsende en 
ny, hvor generalforsamlingen skulle afholdes den 10. november.  

Tilsyneladende, på baggrund af avisskriverier og mange læserbreve, der 
støttede O.V. Pedersen, besluttede bestyrelsen at udsende et nyt brev, hvor 
der stod at 4 medlemmer havde besluttet at trække sig. Vedlagt brevet var en 
meget ubehagelig skrivelse, som direkte angreb O.V. Pedersen og udstillede 
hans manglende ledelsesmæssige og administrative evner. Brevet var 
underskrevet af Preben Pedersen, daværende formand for HISAM.  

 

Lad mig gøre det helt klart – Det er ikke den værende bestyrelses opfattelse 
at OV mangler lederevner og administrative evner, hvilket bl.a. tilhørerne kan 
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se, når kassereren senere gennemgår regnskaberne, hvem der har ringe 
administrative og ledelsesmæssige mangler. 

Den nye midlertidige bestyrelse blev valgt og jeg vil gerne her sige, at HISAM 
nu har fået en engageret og energisk arbejdende bestyrelse, hvis primære 
mål i 2011, har været at få orden på økonomien, forbedret sikkerheden 
omkring samlingen, få moderniseret vedtægterne og begynde at arbejde på 
at få flere medlemmer. Vi er godt på vej ! 

Vedrørende samarbejdet med garnisonen, så forventer jeg ved et møde i 
marts måned, at få afklaret hvilken støtte garnisonen ønsker at yde HISAM i 
2012. 
Vi har haft et møde med garnisonen for at få nogle presserende tilsagn 
opfyldt, hvilket vi fik, selvom der er en enkelt person i ledelsen, som 
tilsyneladende har stor indflydelse, og som ikke var synderlig positiv over for 
HISAM. Der har været enkelte fortrædeligheder og mindre chikaner, men det 
løst på stedet. 

Men vi kæmper videre! 

Det er vores mål i 2012 at få flere medlemmer, da vi forventer, at den 
økonomiske støtte fra garnisonen i hvert fald ikke øges.  

Vi arbejder på at få iværksat ansøgninger om støtte fra fonde – vi er allerede 
godt i gang. 

Vi er i gang med at kontakte alle uddannelsessteder på Fyn- det er Klaus 
Veltze`, der står for den opgave – for at få et formaliseret samarbejdet med 
dem og derved øge antallet af yngre besøgende væsentligt. 

Vi arbejder også med at få forlænget aftalen om brug af Kragsbjerggård i en 
længere periode. Nu er der ansat en ny forpagter af vandrehjemmet for en 
periode på 2 år, så jeg tror ikke vi får problemer i nævnte periode. 

Lad mig her til slut sige at vi har en unik daglig leder, som med sin store 
viden, sit store engagement, gode lederevner og visioner og sit gode humør 
er med til at alle besøgende priser HISAM og er vildt begejstrede for OV. 

OV er bare HISAM. 

 

Vi har brug for at alle medlemmerne også vil arbejde for at få flere nye 
medlemmer – så tag nogle indmeldelsesblanketter med, når i går og så se at 
få venner og naboer til at melde sig ind.  
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Det er livsvigtigt at vi får flere medlemmer – der betaler kontingent. 

Vi har en god midlertidig bestyrelse som swinger godt sammen, har et godt 
kammeratskab og hvor ingen er bange for at påtage sig det store arbejde, der 
er nødvendigt for at HISAM fremover kan udvikle sig. 

Jeg vil gerne sige den midlertidige bestyrelse og Gunner, Søren og Johan tak 
for godt samarbejde og håber at I alle er klar til kampen i 2012.   

HISAM har brug for jer. 

Der var ingen grundlæggende bemærkninger og beretningen blev godkendt. 

 

Ad pkt. 3, Kassereren fremlægger regnskab og forslag til kontingent for 2013 

Kassereren gennemgik regnskab. Det var glædeligt, at både kontingent og 
entré var steget væsentligt i 2011. 

Men driftsudgifterne var også blevet større, ikke mindst udgifter til varme og 
el, og det samlede underskud var på ca. 18.000 kr. 

Der var mange besværlige og manglende procedurer i regnskabsføringen, fx 
var der aldrig optalt kassebeholdning. 

Alt i alt ser økonomien dog fornuftig ud, ikke mindst på grund af væsentlig 
forøget aktivitet i 2011. 

Foregående års tilskud fra Forsvarskommandoen undersøges nærmere, idet 
de begrænsninger, der er varslet fra kasernen synes ubegrundede og 
uafklarede. 

Selv om der stadig manglede afklaring af visse mindre problemer blev 
regnskabet godkendt og vil blive lagt ud på HISAM hjemmeside, når de sidste 
detaljer er på plads.  

Bestyrelsen anbefalede at kontingentet i 2013 forsat sættes til 150,00 kr. 
Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger. 

 

Ad pkt. 4, indkomne forslag 

Forslag til vedtægtsændringer var udsendt sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 
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Klaus Veltzé udleverede ”farvekodede” eksemplarer, hvor alle kunne se de 
foreslåede ændringer, med alle plusser og minusser markerede. 

Efter Klaus gennemgang var der ingen spørgsmål eller bemærkninger, og 
ændringerne blev vedtaget . 

 

Ad pkt. 5, Fremtidig virksomhed 

Hovedvægten vil blive lagt på foredragsvirksomhed og særudstillinger, der 
alle annonceres på HISAM hjemmeside. Alle aktiviteter udleveres derudover 
på papir eller i foldere. I foredragsvirksomheden vil der i fremtiden blive 
fokuseret på nutidige aktiviteter frem for historiske, så vi kan tiltrænge et 
yngre klientel.  

Der rettes en særlig indsats mod skoleelever og i det hele taget alle 
uddannelsesinstitutioner. 

Vi efterlyser i denne sammenhæng adresser på skoler med 8. – 9. og 10. 
klasse elever, der normalt har flere af vores kerneområder inde i deres 
pensum. 

 

Ad pkt. 6, Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Johannes Lollesgaard erklærede, at alle de nuværende 
bestyrelsesmedlemmer gerne fortsatte arbejdet i HISAM, ikke mindst fordi der 
var en særdeles god stemning og interesse for sagen. En af mødedeltagerne 
foreslog genvalg. Processen var kort: fuld applaus. 

Suppleant, Johan Bjørnsen samt de to revisorer Jørgen Emdal Larsen og Ole 
Strunge Madsen blev ligeledes valgt med applaus. 

 

Ad pkt. 7, Eventuelt 

Deltager, som havde bestyrelsespost i HPRD (tidligere ROID/nu 
Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark) så gerne et 
samspil med HISAM i forbindelse med foredragsvirksomhed. Der var straks 
enighed om, at vi ville udveksle vores foredragsprogrammer via respektive 
hjemmesider og/eller ved at udsende invitationer via e-mail lister, som HISAM 
aktuelt er i gang med at oprette..      


