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Referat af MILMUS ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni 2021 

afholdt på  

Soldaterhjemmet Dannevirke kl. 19. 

 

Ad dagsorden pkt. 1, Valg af dirigent: 

Kurt H. Nielsen blev foreslået som dirigent og valgt med akklamation. 

Dirigenten erklærede mødet for lovlig indkaldt og oplæste mødets dagsorden. 

 

Ad dagsorden pkt. 2, Formanden aflægger beretning, herunder 

fremtidsvirksomhed: 

Lars Neumann gav følgende beretning: 

- Stueetagen er færdig. 

- Der kommer som på andre museer relativt få besøgende. Der skal 

vises Coronapas, men ingen andre restriktioner har begrænset 

besøgene. 

- Vi har arbejdet i to afgrænsede områder. Museet i stueetagen har fulgt 

reglerne fra Kulturministeriet og de frivillige har arbejdet i resten af 

bygningen efter regler for en arbejdsplads, herunder reglerne for 

kantiner i vores messe. 

- Biblioteket er i fuld funktion og har nu registreret næsten 3000 bøger 

foruden et meget stort antal albums, fagtidsskrifter og andre 

militærhistoriske arkivalier. Biblioteket udbyder  i øvrigt salg af dubletter. 

- Receptionen er fuldt etableret og virker fint. 

- Vi har fået en meget stærk regnskabsfører, som vi er meget glade for. 

- Vi har fået relativt få sponsorer, men de er meget vanskelige at få på 

listen og vi prøver fortsat energisk at få støtte fra sponsorer. 

http://www.milmus.dk/
mailto:milmus@milmus.dk


FYNS MILITÆRHISTORISKE MUSEUM 

Sdr. Boulevard 21 • 5000 Odense C  
www.milmus.dk /  E-mail: milmus@milmus.dk 

 

 

Daglig leder: Pens. kaptajn O.V. Pedersen - Mobil: 2140 1585  

Formand:  Lars Neumann , tlf.: 2383 7963 

Konto: Danske Bank, Reg.nr. 1551  kontonr. 16516902 

 CVR NR. 32 13 38 43 

- Arbejdet i bygningen med de frivillige går nødvendigvis stille og roligt, i 

øjeblikket primært i kælderen, hvor vi er langt fremme. Men de  

nødvendige penge til en elevator savnes. De er nødvendige før vi kan 

komme videre. 

- De udendørs områder holdes rigtig fint, det er en fornøjelse at se på. 

- Vi forsøger at øge kontaktfladen med såvel kommunale aktiviteter som 

Veteranhjemmet. 

- I løbet af de næste par uger modtager vi en Centurion kampvogn. Den 

bliver sat af på P-pladsen bag museet. Derefter har vi tid til at arbejde 

på den. 

- Vi har udviklet de cykelture som O.V. Pedersen har skabt med besøg 

på interessante steder i Odense under krigen. De er i en form, hvor vi 

selv skal være guider. Derudover er vi langt fremme med et projekt hvor 

turene digitaliseres, så de kan sælges til bl.a. skoleklasser og 

gennemføres af dem selv, idet ruten forklares via GPS undervejs. 

- Vores Fonds-gruppe er på hårdt arbejde og fortsætter.  

- Vi starter allerede nu med at genfange vores mange foredragsholdere 

fra forårets aflyste foredrag, så vi kan komme i gang efter 

sommerferien.  

Ingen supplerende bemærkninger eller spørgsmål.  

Formandens beretning blev godtaget. 

 

Ad dagsordenens pkt. 3, Kassereren fremlægger regnskab og forslag til 

kontingent til næstfølgende år. 

Regnskabet var revideret i sidste uge, uden bemærkninger. 

Regnskabet blev gennemgået. Der var ingen bemærkninger. 

Regnskabet blev godkendt. 

Forslag til kontingent for 2021 forbliver uændret 200,00 kr. 

Kontingent blev godkendt. 
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Ad dagsordenens pkt. 4, Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad. Dagsordenens pkt. 5, Valg af bestyrelse, herunder 1 suppleant og 2 

revisorer. 

Anders Skjødt Sørensen og  Søren Rabenhøj var på valg. Begge var 

villige til genvalg og blev valgt med akklamation. Jesper Juul Isaksen 

ønskede at indgå som tilforordnet. Bestyrelsen foreslog Claus 

Skaarenborg som  afløser for Jesper. Claus blev valgt med akklamation. 

Valg af suppleant: Svend Kraul var villig til genvalg. Blev valgt med 

akklamation. 

Revisorerne Jørgen Emdal Larsen og Søren Baj Lund var villig til genvalg. 

Begge blev valgt med akklamation. . 

 

Ad dagsordenens pkt. 6, Eventuelt. 

- Lars Neumann opfordrede til at støtte museet via Energi Fyns 

kampagne ”FynsSupportEl” (kan ses på vores hjemmeside under ”Om 

os” – ”Støt os”) 

- Drøftelser om kontingentets størrelse  og prissætning af aktiviteter 

medførte, at vi tager det op til næste år, når vi formentlig har noget 

mere at vise frem og flere tilbud om aktiviteter. 

- Der blev efterlyst større synlighed i aviser og lign. 

- Lars Neumann efterlyste flere frivillige, vi har arbejde til alle. 

 

 

Dirigenten blev herefter takket for sit arbejde, der var gennemført under god 

ro og orden. 

http://www.milmus.dk/
mailto:milmus@milmus.dk


FYNS MILITÆRHISTORISKE MUSEUM 

Sdr. Boulevard 21 • 5000 Odense C  
www.milmus.dk /  E-mail: milmus@milmus.dk 

 

 

Daglig leder: Pens. kaptajn O.V. Pedersen - Mobil: 2140 1585  

Formand:  Lars Neumann , tlf.: 2383 7963 

Konto: Danske Bank, Reg.nr. 1551  kontonr. 16516902 

 CVR NR. 32 13 38 43 

Referent: Søren Rabenhøj 

 

 

 

Lars Neumann    Kurt H. Nielsen 

Formand     Dirigent 

 

Der var nu en kort pause. 

Derefter fortalt Skibsinspektør Mogens Højstrup Sørensen om livet i 

Søværnet i tre generationer. 
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