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26 JAN 2021 

Video-Bestyrelsesmøde 26. januar 2021 kl. 1730 ved hjemmecomputer. 

Tilstede: Lars Neumann, O.V. Pedersen, Anders Skjødt Sørensen, Per C. Andersen, Jesper Juul 

Isaksen, Irene Andersen, Anders H. Rasmussen, Johannes Lollesgaard og Søren Rabenhøj. 

Afbud:  Svend Kraul 

Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Afventer fysisk møde. 

Lars orienterede om status for projektet. 

- Der har kun været et par småting at lave, op til den totale nedlukning på kasernen. Der blev 

hængt lamper op i Biografen og sat de sidste stykker glas i to montrer. 

- Det helt afgørende næste skridt er at få skaffet midler til en elevator, og det arbejdes der 

hårdt på. 

- Der er skaffet midler til at sætte låse i alle  portene, så sikkerheden nu er yderligere 

forbedret. 

- Kommunen har omsider startet arbejdet med at styrke hegnet mod skolens fodboldbane. 

- Energi Fyn har meddelt, at vi nu er den største forening i deres FynskSupport fremstød, så 

vi modtager ca. 5.000 kr. i bonus om året. 

- Claus Skaarenborg deltager i morgen onsdag d. 27. januar i DR2 programmet ”Hitlers 

danske soldater – og sandheden om de stjålne dokumenter”. Interviewet foregår på 

museet. 

Per orienterede om status for fondsansøgninger. 

- Der er netop i dag sendt ansøgning til Energi Fyn om støtte til energi renovering 

- Fondsgruppen har allieret sig med en ekspert i fondsansøgninger, da det findes nødvendigt 

at perfektionere ansøgningerne. Arbejdet fortsættes i de kommende måneder. 

- Der blev rejst spørgsmål om mulighed for at låne penge til elevatoren. Det ser kompliceret 

ud. Det er ikke sikkert at ejerskabet af bygning også betyder, at vi kan optage lån med 

sikkerhed i bygningen. I øvrigt skal pengene betales tilbage i gen senere. Hvem skal være 

ansvarlig for dette? Men første skridt er, at vi undersøger, om kommunen evt. kan optage 

lånet (Per) 

- Der er netop sendt ansøgning om støtte fra Fjernvarme Fyn, lige som der arbejdes på at få 

de hidtidige donorer til at forlænge deres donationer (Søren) 

Økonomi. 

- Irene har udsendt budget for 2021.  

- Det var glædeligt, at der var en mærkbar stigning på medlemstallet, vi er oppe på 161 

medlemmer. 

- Af de rådige midler var 30.000 kr. øremærket til HJV-udstillingen. 
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- Aktivitetsaftalen med Odense Kommunes var modtaget for 2020, og vi afventer støtten for 

2021 her i begyndelse af året. 

- IT har ny selvstændig konto, så det kan følges særskilt. 

- Regnskabet blev fundet klar og tydelig. 

 

Centurion kampvogn. 

- Lars har genoptaget projekt Centurion, der var gået helt i stå de sidste par år. 

- Resultatet af anstrengelserne er, at vi har fået en kampvogn, der i en ret dårlig stand står i 

Nymindegab. 

- Der arbejdes på, at vi kan få tilladelse til at rense den på stedet og på at finde 

transportmulighed. 

- Der kan evt. hverves  frivillige til arbejdet ved vores foredrag. 

- Nøglepersoner: Bo Kjærsgaard, Michael Hesbeck (ansvarlig for overdragelse), Bjarne 

Møller og Ib Bager (hjælper med logistik, herunder transport). 

 

Status for igangværende opgaver og uddelegering af opgaver for fremtiden, herunder 

cykelture/gåtur.  

- Der arbejdes på kodning af APP til cykeltur. Per og Henrik styrer arbejdet, som forventes 

færdig sidst i januar. 

- Vi håber, at Hjemmeværnet snart går i gang med opbygning af deres udstilling. 

- Arbejdet med driftssponsorer går trægt, firmaerne er stort set gået i Corona-skjul. 

- Vi har lavet et stort arbejde i kælderen, bl.a. med brandisolering, og kan selv fortsætte med 

en stor del, når vi får åbnet igen 

 

Eventuelt: 

- Anders savner indlæg til Facebook. Lars vil skrive indlæg om Centurion og en ildsjæl og 

Per vil skrive om Appén. 

- Anders har efter kontakt til Claus Skaarenborg fået dennes accept på at indgå i vores 

bestyrelse. Han synes at være en særdeles god kandidat med det omfattende kendskab 

han har til militær historie og militaria. Han kan indgå på Jespers plads, da Jesper gerne vil 

fortsætte som tilforordnet, med IT-støtte. Det vil vi huske, når vi gennemfører den næste 

generalforsamling. 

- Pladsfordeling til kampvogn og andre militærkøretøjer blev drøftet. Der kan evt. blive tale 

om to feltkanoner, der kræver overdækning, en 76 mm panserværnskanon og en PMV. 

- Panserværnkanonen blev uretmæssig fjernet fra museet på Kragsbjergvej og står nu ved 

Besættelsesmuseet. O.V. Pedersen kender lederen Per Sørvig godt, og vil tage en første 

drøftelse om en udlevering, ”på basis af, at langtidslånet er udløbet” 
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- Vi får besøg af general Lollesgaard og hans adjudant d. 17. marts. Med nuværende 

begrænsninger i antal mødedeltagere deltager O.V., Lars og Johannes. Vi vil i øvrigt gerne 

drøfte nogle praktiske sager med generalen, men det kan klares særskilt med aftale via 

Johannes. 

- Lars har mødt den nye lokalbestyrelsesformand for Danske Veteranhjem Odense, Henning 

Seiding. Seiding er meget åben for samarbejde, så det lyder lovende. 

- Erik-kredit  har ligeledes luftet en idé om samarbejde med museet i forbindelse med 

afholdelse af mindehøjtidelighederne 9 APR og 5 MAJ. O.V er klar til at deltage i møde.     

. 
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