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30 AUG 2019 

Bestyrelsesmøde 29. august 2019 kl. 17 på kasernen. 

Tilstede: Lars Neumann, O.V. Pedersen, Anders Skjødt Sørensen, Tine Ørnhøj og Søren 

Rabenhøj 

Afbud: Kristine Bjerno, Jesper Juul Isaksen, Svend Kraul, Johannes Lollesgaard og Per C. 

Andersen.  

Da jeg har lovet at der fremover vil være brød til kaffen, vil jeg meget gerne modtage afbud, så jeg 

kan ”dosere” indkøbene. (Søren)  

 

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

Nu sker der heldigvis noget: 

- De frivillige er i fuld gang med at klargøre gulvene i stuetagen. Det er et kæmpemæssigt og 

træls arbejde mod ustyrlig mange søm. 

- Arbejdet med brandsikring, herunder gipsloft, starter i næste uge. 

- Samlet udbud vedrørende El, VVS og ventilation starter i næste uge. 

- Vinduer, inklusiv UV-filter og sikkerhedsglas, er i udbud. 

- En indendørsarkitekt hjælper med skabelse af kreativ belysning, hvor der er mulighed for 

støtte fra Sofus Fonden (tilknyttet Louis Poulsen) 

- Der er sendt ansøgning om hylder i biblioteket. 

- Johannes Lollesgaard er tæt på firmaer, der evt. kan bidrage til vores driftsbudget. 

 

Økonomi: 

- Tine gennemgik status for økonomien. Den var tilfredsstillende, da der kun var afregnet 

begrænsede og forudsete udgifter, men stadigvæk lovlig skrøbelig. 

- Anders og Søren inviterer OGI til en stille snak om klubbens bidrag til driften af de to 

pavilloner.  

 

Status for opgaver fra sidste bestyrelsesmøde: 

- Liste over støtteforeninger er næsten færdig, men allerede aktiveret. Der mangler kun to, 

der ikke har svaret endnu. 

- Protokol for annonceringer af vores aktiviteter: Anders står for hjemmeside og Facebook. 

Kristine fortsætter med historiske emner på Facebook og Søren melder ind til Kultunaut, 

Kulturkalender og Det Sker. 
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Eventuelt: 

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

- Vi skal have disponeret vores indretning, så vi kan stille op, efterhånden som etagerne 

bliver gjort klar. 

- Forsvarsministeren inviteres til besøg, når vi har noget at vise hende. 

- Idé til at synliggøre museet: Feltgudstjeneste 

- Flaghejsning med indslag af militær Nimbus motorcykel 

 

Næste møde afholdes om 5-6 uger, når vi kan se på påbegyndt arbejde i stueetagen. 

Ref.: Søren Rabenhøj 

Lars Neumann  

Anders Skjødt Sørensen  

Søren Rabenhøj  

Ove Verner Pedersen  

Tine Ørnhøj  
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