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02 DEC 2019 

Bestyrelsesmøde 26. november. 2019 kl. 17 på kasernen. 

Tilstede: Lars Neumann, O.V. Pedersen, Anders Skjødt Sørensen, Johannes Lollesgaard, Per C. 

Andersen og Søren Rabenhøj 

Afbud: Kristine Bjerno, Jesper Juul Isaksen, Svend Kraul og Tine Ørnhøj. 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Ingen bemærkninger. 

 

Lars orienterede om status for museet, herunder status for fondsansøgninger: 

- Der er nu nye vinduer i stueetagen. 

- Gerigter renoveres. 

- Flagstangen sættes op i kommende uge (uge 49). Nærmere tid udsendes, når tiden 

ligger fast. 

- Brandsikringen er kompliceret. 

- Arkitekten arbejder meget fint. 

- Enighed om samarbejde med Therkel Stræde, SDU, i forbindelse med planche 

udstilling om besættelsen. Udstillingen planlægges færdig til d. 20. februar, hvor 

henrettelsen af 4 læger markeres. 

-  Anders H. Rasmussen arbejder for museet 1 måned som informationskonsulent, med 

hovedopgave at fremstille undervisningsmateriale til skoleelever. 

- Hæfter med cykelture og spadseretur er næsten færdige. Der arbejdes videre med 

audiovisualisering lige som der skal findes en model, der sikrer ejendomsretten. 

- Forsvarsministeren kommer på besøg. Planlægningsdatoen er for tiden 20 JAN. 

- O.V. Pedersen skaffer flagstander. 

- Vi skal ind i næste år før vi søger de større fonde igen. 

- En række mindre fonde søges i forbindelse med flere delprojekter (bl.a. reoler til 

bibliotek og projektorer)  

- Der skal laves en samlet ansøgning på elevatoren, der er en meget vigtig forudsætning 

for at komme videre med arbejdet på de næste etager.  

Økonomi: 

- Budgettet holdes. 

- Johannes Lollesgaard arbejder videre med en gruppe, der kan hjælpe med at skaffe 

sponsorater. Arbejdet er i en positiv udvikling. 

- Betaling af ejendomsskatter er uafklaret, men der arbejdes videre på fritagelse. 
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Eventuelt: 

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

- Enighed om at stille plads til rådighed for et Holocaust læringscenter. 

 

Ref.: Søren Rabenhøj 

Lars Neumann  

Anders Skjødt Sørensen  

Søren Rabenhøj  

Ove Verner Pedersen  
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