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Referat fra generalforsamling i  
Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM) 

torsdag 20. februar 2014. 
 
Fra bestyrelsen var fraværende: Niels L / Karsten O 
Endvidere Søren R 
 
Fremmødte: 18 + 6 best.medlemmer + dirigent. 
 
Fmd. Johannes Lollesgaard bød velkommen og meddelte, at O.V. Pedersen efter 
generalforsamlingen ville fortælle om en begivenhed fra 1600-tallet: 
Berber/tuareger-piraters slavejagt på Island i 1627. 
 
Derefter foreslog han Aage Moltke-Leth til dirigent  
 
ad dagsordenen: 
1): Valg af dirigent:  
Moltke-Leth valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede gen.forsamlingens 
lovlige indvarsling ved brev til medlemmerne af 27. januar 2014. 
 
2): Formanden aflægger beretning: 
Bestyrelsen har i foreningsåret 2013 afholdt 7 bestyrelsesmøder og 3 møder 
omkring Totalforsvarsudstillingen den 7. september 2013. 
 
Antallet af medlemmer er pr. dato: 241 medlemmer. Heraf har 146 betalt 
kontingent på nuværende tidspunkt. 
 
Bestyrelsens kasserer, Svend Karnvad, har kritisk gennemgået medlemslisten og 
fjernet alle, som ikke efter to rykkere har svaret fra medlemslisten. Det har 
betydet, at vi igen i år har fået reduceret antallet af reelle medlemmer med 
57. Vi har stadig brug for at få medlemmer ikke mindst p.g.a. de store 
ændringer, som foreningen de to næste år står over for - herom senere. 
Vi opfordrer alle medlemmer til at lægge sig i selen for at få nye medlemmer. 
 
Efter sidste års (2012)turbulens i forbindelse med samarbejdet med 
Totalforsvarsregionen er det mig en stor glæde at kunne oplyse, at den daglige 
kontakt vedr. trykning og forsendelse af post har virket upåklageligt i 2013. 
Det var dog meget skuffende, at Totalforsvarsregionen ikke aktivt ville støtte 
HISAM i forbindelse med den store Totalforsvarsudstilling i september måned. 
Efter to henvendelser svarede informationsmedarbejderen, at det ikke var hans 
bord og henviste til, at det var en aktivitet som Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
skulle støtte. HD Fyn støttede flot med materiel og personel, men havde ikke 
økonomiske midler til at hjælpe med udgifterne til markedsføring og øvrige 
udgifter. 
Det er HISAM klare opfattelse, at når man arrangerer en Totalforsvars-
udstilling, hvor alle myndighederne (HRN, HJV, Beredskabsstyrelsen, politiet og 
det civile beredskab) møder op, kan det ikke være en enkelt myndighed der skal 
bære udgifterne. 
Vi mener, at det er den øverste centrale myndighed (Totalforsvarsregionen) 
hvilket alle de øvrige deltagere var enige i. 
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Vi kan vel også altid diskutere om det er en HISAM opgave? 
 
Vi har igen skrevet direkte til chefen for TRFS om sagen, men har ikke fået 
svar. Efter Oberst Agerskov kom hjem fra Afghanistan har jeg drøftet sagen med 
ham. Han var enig med os, at TRFS skulle været gået økonomisk og støttende ind 
i udstillingen. 
Udstillingen var flot, og der var vel op omkring 400 besøgende. Det kostede 
HISAM næsten 35.000 kr. 
 
For en ordens skyld vil jeg orientere generalforsamlingen om, at Preben 
Petersen har forladt HJV ved udgangen af JAN 2014, og hans opgaver er 
overdraget til MJ. E.U.Erhardsen. 
 
Bestyrelsen har igen i 2013 arbejdet på at få fornyet samlingen. Vi har meget 
store udgifter til driften, bl.a. varme, el, sikring og mindre reparationer og 
kontorartikler. Disse udgifter kan lige dækkes af de indtægter, som vi får fra 
medlemmerne, besøgende samt tilskud fra Forsvaret. 
Derfor har vi i år igen søgt støtte fra forskellige fonde og fået nedennævnte 
beløb: 
Fionia Fonden 30.000 kr. 
HJV Fond 8.500 kr. 
Odd Fellow Logerne 16,000 kr. 
Frimureres Fond 1.000 kr. 
Aslaug og Carl Friis legat 1.000 kr. 
Tuborg Fondet 17.457 kr. 
I alt 73.957 kr. 
 
Midlerne er anvendt til indkøb af nye montre, giner og flere audio guider. 
Vi har igen i år afholdt 4 spændende og velbesøgte foredrag på Dannevirke. 
Vi har afholdt 3 særudstillinger i 2013 
Bestyrelsen har været på besøg på Egholm Slots private Museums samling og på 
Tøjhusmuseet for at få noget inspiration til nytænkning af HISAM. 
Vi havde stort udbytte af turen. 
Vi har i efteråret haft en studerende fra universitetet i praktik i 6 uger, Hun 
læste litteraturvidenskab og skulle i den forbindelse i praktik og samtidig 
aflevere en rapport om emnet Moderne formidling af militærhistorie. 
Det er en flot og positiv rapport, som vi bl.a. vil anvende i forbindelse med 
møderne om et nyt domicil for HISAM. 
Jeg vil benytte lejligheden til at sige mange tak til Snezana for den flotte 
rapport. 
 
Hæren fylder 400 år i november 2014. Som det nok er alle bekendt, så startede 
Hæren på Fyn den 17/11 1614, hvor Chr. IV befalede oprettet et fynsk kompagni 
på 199 mand. Som de fleste kan huske, så var den 17/11 FLR fødselsdag og der er 
blevet afholdt mange parader og fester i den anledning. 
 
Da Hæren kun pt. er tyndt besat på Fyn, så har vi talt om, at så må HISAM 
markere jubilæet. 
Vi har tænkt på at lave en udstilling i Historiens Hus omhandlende Hærens 
udvikling gennem 400 år. 
Soldaterforeningerne vil afholde en reception for honoratiores og medlemmer. Vi 
har også drøftet med Dirigent Erik Hammerbak om muligheden for at afholde 
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en koncert med musikere fra det tidligere FLR MUK. Vi tror på det. Det vi 
mangler er penge, da det ikke er muligt at gennemføre de to arrangementer for 
mindre end ca. 90.000 kr. 
 
Vi har søgt fonde, bl.a. Albanifonden og Mærsk Fonden. Negativt. 
Vi har pt. en ansøgning inde ved Fionia Fonden på 30.000 kr. Svar forventes 
primo marts. Vi har ligeledes søgt støtte ved FOUAT og HPRD. 
Totalforsvarsregionen har lovet at støtte os med et pænt beløb. 
Vi prøver stadig at søge støtte og håber, at det lykkedes. En ting er helt 
klart - det må ikke belaste HISAM nuværende økonomi. Jeg vil orientere løbende 
om udviklingen vedr. arrangementet ved HISAM foredrag i 2014. 
 
I september skrev By- og Kulturforvaltningen en mail til HISAM for at oplyse os 
om, at der på næste møde var et punkt, der skulle behandle opsigelsen af HISAM 
lejemål på Kragsbjerggård. Man ville gerne have nogle bemærkninger til det. 
Vi sendte en lang redegørelse om HISAM situation og de mange opgaver vi har. 
Efter mødet, hvor det blev besluttet at opsige lejemålet pr. 31/12 2015, tilgik 
der en ny lejekontrakt med den ændrede opsigelsesdato. 
Vi var tæt på byrådsvalget og besluttede derfor, at vi ville vente til efter 
valget for at se, hvilken politiker vil skulle forhandle med. Det blev Jane 
Jegind. 
Jeg talte under valgkampen mange gange med politikerne fra de forsvarsvenlige 
partier og alle mente helt klart, at man nok skulle finde en god løsning for 
os. 
OV kontaktede umiddelbart før jul Fyens Stiftstidendes journalist, Erik 
Thomsen, og orienterede ham om sagen. Han kontaktede senere mig og enden på det 
hele blev en udmærket artikel i avisen efter nytår. 
Hertil kom kommentarer fra politikerne, en leder og flere læserbreve i avisen. 
Jeg skrev derefter en mail til rådmanden og direktøren, Stefan Birkebjerg 
Andersen, som er major af reserven ved JDR, at jeg gerne ville have et møde med 
dem 
Jane Jegind sendte mig en mail den 2. januar, jeg citerer: 
Kære Johannes. 
Tak og godt nytår til dig. Jeg har i dag talt med Stefan Birkebjerg Andersen om 
dette. Som du ved, tog udvalget i september en beslutning om vandrehjemmets 
fremtid - der desværre også kommer til at influere på jer. 
MEN det er ikke sådan, at I bare skal sættes på gaden - vi har i fællesskab 2 
år til at finde en ordentlig og forhåbentlig endnu bedre løsning end den, I har 
i dag- så I kommer endnu tættere på jeres brugere til gavn og glæde for os 
alle. Jeg vil gerne understrege, at jeg ser det som en fælles udfordring vi 
skal løse sammen. 
I forhold til om der har været kontakt, så har jeg i dag fået den 
mailkorrespondance, der ligger forud. Den er mellem kaptajn O.V. Pedersen og 
Helle Duhrkoop Dam. 
Jeg syntes afgjort, vi skal mødes - jeg beder min sekretær om at få aftalt et 
møde snarest, hun vil kontakte dig, 
Med venlig hilsen Jane Jegind 
 
Jeg talte den 2. januar med Stefan Birkebjerg Andersen ved en reception. Han 
var uhyre positiv og ville meget gerne sammen med rådmanden ud og se samlingen. 
Der blev aftalt et besøg 11. februar. 
På dette møde, som forløb meget positivt, blev det aftalt, at OD K ville 
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undersøge mulighederne for nye lokaler og derefter nedsætte en arbejdsgruppe 
med deltagere fra OD K og HISAM for at få så gode lokaler som muligt. Man var 
enig i, at det ville være bedst med ca. 600 m2 i stueetage. 
 
Jeg synes, at der også ved denne lejlighed skal lyde en stor tak til chefen for 
Totalforsvarsregionen for hans interesse for HISAM og tilsagn om at støtte os i 
forbindelse med markeringen af Hærens 400 års jubilæum. Han har klart 
tilkendegivet, at HISAM er garnisonens samling og den eneste der nu og i 
fremtiden tegner Hærens tilstedeværelse på Fyn. 
 
Jeg vil slutte med at sige mange tak til vores bestyrelse for godt samarbejde 
og mange positive drøftelser i det forløbne år. Alle i bestyrelsen har ydet et 
stort arbejde for at holde gang i udstillingen, skabe nye aktiviteter og alle 
har givet hånd på, at vi sammen vil løse den store opgave med at få flyttet 
samlingen ultimo 2015. 
En særlig tak skal lyde til OV: Uden din store viden og indsigt og evne til at 
formidle historien, så selv den unge generation lytter interesseret, ville 
samlingen ikke være så værdsat som den er i dag. Masser af mennesker, som jeg 
møder, husker dig som en skrap, dygtig og retfærdig befalingsmand som havde 
styr på tingene og som alle kunne lide. Alle slutter af med at rose dig for din 
store viden og dine gode formidlingsevner. Uden dig intet HISAM. 
HISAM får stærkt brug for dig, når vi skal i gang med næste etape. 
Der skal lyde en stor tak til Gunner, som på sin stilfærdige måde har fået 
tingene til at glide. Du har også gennem mange år været den, der løste 
praktiske opgaver, hvor du med dit gode håndelag kunne lave løsninger solidt og 
billigt. Vi håber, du stadig vil komme jævnligt på HISAM og hjælpe til, når der 
er behov. 
En stor tak til Søren, som med stort engagement har bragt orden i vores arkiv 
og store bogsamling. Du betyder utroligt meget for HISAM, dels ved din store 
viden om militær historie og ikke mindst dit gode humør. Du har fået orden i 
referaterne og fået lagt dem ud på hjemmesiden. Vi håber - og det er meget 
vigtigt - at du fremover får endnu bedre muligheder for at kommer på HISAM. Du 
er et hyggeligt pust i hverdagen. 
Der skal også her lyde en stor tak til Svend, som har besluttet at forlade 
bestyrelsen denne gang. Han har lovet at træde til som suppleant, hvis vi får 
behov for hjælp fremover- og det gør vi -. Du har betydet meget for HISAM - du 
har fået orden i medlemslister og regnskab, som var i en elendig forfatning 
inden du kom til. 
 
Tak for hjælpen. 
 
Det var afslutningen på årets beretning. 
 
3): Kassereren fremlægger regnskab og forslag til kontingent for næstfølgende 
år: 
Kassereren fremlagde et smukt regnskab (: Interesserede medlemmer kan se 
regnskabet ved henvendelse til HISAM, Kragsbjerggård.) 
 
Nuværende kontingent fastholdes.  
 
Kassererens regnskab m.v. vedtaget med aklamation. 
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4): Indkomne forslag: 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
5): Fremtidig virksomhed: 
Der arbejdes p.t. med at markere hærens 400-års jubilæum. 
- Der vil blive arrangeret en udstilling i Historiens Hus. Planlagt til 17. – 
23. november i Historiens Hus 
- Der arbejdes med at arrangere en koncert i Koncerthuset søndag 16. november 
med musikere fra det tidligere Fynske Livregiments Musikkorps under ledelse af 
Erik Hammerbak. 
(Endvidere arbejder soldaterforeningerne med at arrangere en reception i 
Rådhushallen eller Koncerthusets festsal) 
- Der er planlagt 4 foredrag (hvoraf det ene har været holdt) 
- Der er ikke planlagt særudstillingerne i HISAM, Kragsbjerggård 
 
6): Valg af bestyrelse, herunder 1 suppleant og 2 revisorer:   
Fmd. foreslog valgt til bestyrelsen Anders Skjødt Sørensen – yngre, yderst 
historieinteresseret og hjælpsom. Anders S kunne som følge af familiebegivenhed 
ikke deltage, men havde erklæret sig villig til valg. 
Valgt blev: 
Anders Skjødt Sørensen 
Niels Larsen (ej tilstede, men havde indvilget i valg) 
 
Genvalgt: 
Johannes Lollesgaard 
Leif Mosegaard 
Klaus Veltzé 
 
Revisorerne J.E. Larsen / Ole Strunge 
 
Suppleant: 
Svend Karnvad 
 
7): Eventuelt:  
Formanden rundede generalforsamlingen af med en 'tak for generalforsamlingens 
gode afvikling'. 
Formanden slog fast, at eftersom HISAM skal overføres til nye lokaler, vil det 
være ønskeligt, om det måtte ske snarest muligt. Der forestår nemlig et 
betydeligt arbejde vedr. indretningen – for slet ikke at tale om diverse 
sikkerhedsgodkendelser. Flytningen vil formodentlig finde sted efter sommeren 
2015, så 'det nye HISAM' kan åbne forår 2016. 
Formanden har lovet kommunen bedre og tæt samarbejde med Skoleforvaltningen, 
således at HISAM bliver et af de faste (nye) elementer, eleverne skal gennemgå 
i den reviderede skoleform. 
 
Og sidst, men ikke mindst, tak til dirigenten.  
 
Dannevirke/Odense 20. februar 2014. 
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Link til emnet for O.V. Pedersens foredrag: 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Klik på billedet for at følge link. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

http://www.altomhistorie.dk/artikler/isl%c3%a6ndinge-solgt-som-slaver-i-alger/

