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20 JUN 2020 

Bestyrelsesmøde 15. juni 2020 kl. 17 på kasernen. 

Tilstede: Lars Neumann, O.V. Pedersen, Anders Skjødt Sørensen, Anders H. Rasmussen, Jesper 

Juul Isaksen, Irene Andersen og Søren Rabenhøj 

Afbud: Kristine Bjerno, Svend Kraul, Johannes Lollesgaard og Per C. Andersen. 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referat fra de to sidste møder blev underskrevet af respektive deltagere 

Lars orienterede om status for projektet og status for fondsansøgninger: 

- Arbejdet er i god gænge, men lidt forsinket. 

- Vi mangler stadig det sidste IT- og AV-udstyr. 

- Indretning af bibliotek og registrering af bøger skrider planmæssigt frem.  

- Montage af særudstillingen går i gang på søndag (21. juni) 

- Vi har hentet beløb til drift, der betyder, at vi ikke er direkte i farezonen, men stadig er 

sårbare, så længe vi ikke har faste bidragydere. 

- Medlemmerne opfordres til at skaffe deltagere til Energi Fyns aftale om FynskSupport, der 

dels giver laver forsyningspris, dels giver os et tilskud for hver deltager, der tilmeldes. (se 

hjemmesiden) 

- Ansøgning om fondsmidler til elevator afsendes i kommende uge. 

- Den første cykeltur i Odense til steder med særlige hændelser under krigen går i gang på 

lørdag (20. juni). O.V. og Per leder turen. 

- Per er yderligere i snævert samarbejde med kommunen vedrørende kommende 

cykelprogrammer. 

- Per har kontakt til UCL vedrørende skabelse af nyt logo samt mulighed for at lave en app til 

de forskellige cykelture, så skoler evt. kan købe en sådan med begrænset gyldighedstid, så 

de selv kan køre turene. 

Økonomi: 

- Irene gennemgik regnskabet, der i forvejen var udsendt til bestyrelsens medlemmer. 

- Regnskabet blev afstemt og en række spørgsmål afklaret til stor tilfredshed. Irene vil 

fremover sammen med regnskabet medsende en oversigt over donationer til specifikke 

formål.  

 

 

Status for igangværende opgaver og uddelegering af opgaver for fremtiden: 
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- Der er afholdt nyt møde med OGI vedrørende anvendelsen af de to pavillonbygninger, idet 

der er kommet en række nye forudsætninger med i samarbejdet. Anders S. Sørensen og 

Søren Rabenhøj afholder mødet og skriver en ny aftale med tilhørende husregler. 

- Vi skal have sat styring af det kommende arbejde i system via etablering af nogle 

arbejdsgrupper med klart definerede opgaver, udpegning af ledere og rapporteringsvej. 

Anders og Søren udsender forslag til bestyrelsen, inden vi sender det ud til alle 

medlemmer. 

 

- Eventuelt: 

- Drifts sponsorater er stadig første prioritet i arbejdet lige nu. 

- Der nedsættes en midlertidig gruppe til at styre åbning af museet. 

- Vi leder efter et godt navn til ”Messen” 

- Mobile Pay nummer sættes på hjemmesiden (69 53 39) 

- O.V. Pedersen har ferie 30 JUL – 09 AUG (begge dage incl.) 
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