Danske Hærhistoriske Museer

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2012
kl. 1300-1600 på Ryes Kaserne, Fredericia.

Til stede:
Fra bestyrelsen:
I. Bager (bestyrelsesmedlem og midlertidig formand) IB
S.H. Iversen (næstformand) SHI
C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) CA
J.H. Jensen (bestyrelsesmedlem) JHJ
O. Kobs (suppleant) OK

Fraværende:
K. Leerhøy (bestyrelsesmedlem) KL
S. Carlsen (bestyrelsesmedlem) SC
H. R. Sommer (formand) HRS
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Punkt 1.
Referatet godkendt.

Punkt 2.
Dagsorden godkendt.

Punkt 3.
IB bød velkommen og refererede fra det afholdte møde med FMT. Det havde været et meget
positivt møde og ligner en start på et godt samarbejde.
FMT er godt tilfreds indgangsvinklen – der har manglet en god samarbejdspartner tale med
vedr. museumsvirksomhed.
Vedr. Nymindegab Lejren – IB og SHI drøftede med Forsvarets
Materielinspektør, brigadegeneral Peter Kølby, muligheden for at indrette dele af lejren som
arbejdsmuseum.
Endvidere drøftede man køretøjers forbliven i det militære system med henblik på
forsikring, rep. m.m.
Generalen var positiv overfor det skitserede.
SHI forklarede, at FMT’s lister over kasseret materiel er spredt over hele landet – man havde
overfor FMT forklaret, at det var simplere, hvis materiellet forbliver i DeMars eller
reintroduceres i DeMars – hvorved brug af værksted, brændstof og syning af køretøjer –
principielt kan lade sig gøre for alle samlinger under DHM og ikke kun for de tre militære
samlinger. Meget positivt tiltag.
Nymindegab Lejren anvendes pt. til indsamling og opbevaring af køretøjer. De mange
panservrag og køretøjer, der henstår på Forsvarets områder, sammendrages og identificeres
med henblik på at vurdere værdien af dem som udstillings-, restaureringsobjekter eller som
reservedele – eller til kontrolleret bortsalg.

Kontrolleret bortsalg kan skabe det økonomiske grundlag for foreningerne, således at der vil
være en økonomisk ramme, der efter ansøgning kan bruges i foreningerne – til fx
restaureringer, reservedele, udstillingsmontrer osv.
Peter Kølby er meget positiv overfor dette – kan se værdien af det.
Hvis der åbnes for et kontrolleret salg af køretøjer, vil det kunne åbne for andre aktiviteter.
Nymindegab Lejren, der oprindelig er tænkt som et transiteringssted – men nu er
kampvognsværkstedet i spil.
Ideen kunne være, at samlingerne kan bruge værkstedet til reparationer, vedligeholdelse
m.m., hvor man fx kan opholde sig i 14 dage sammen med familien og herunder bo i lejren.
OK stillede spørgsmål omkring proceduren vedr. kassation/Hjørring. Han fandt det
uhensigtsmæssigt, at materiellet transporteres til Hjørring, hvis det skulle bruges på Sjælland.
Fra Sjælland til Hjørring og tilbage til Sjælland var ikke hensigtsmæssigt.
SHI - Der arbejdes på at få et samarbejde centralt i forsvaret, således at effekter tildeles,
inden de afgår til Hjørring.

Punkt 4.
FMT vil gerne (Kølby) indlede et struktureret samarbejde med SFHM, der på deres side gerne
vil levere tilbage til Forsvaret for på den måde at skabe økonomisk frirum, da der kan spares
på udgifter til lager. Det gælder både køretøjer og mindre våbensystemer. Det strukturerede
samarbejde hænger lidt, idet andre – Flyvevåbnet og Søværnet - skal også være med.
Museumsinspektør Jens Ole Christensen er trådt ind i Hærens Museumkommission, hvilket
set fra DHM’s synspunkt er positivt.
Samarbejdet med SFHM består ligeledes bl.a. i deres hjælp med adgang til fonde – til
forskningsarbejde, bøger.
De vil gerne fortsætte samarbejdet med udlevering til frivillige og foreninger mhp restaurering
af køretøjer. Der mangler at blive udarbejdet en aktivitetskalender (AKOS).
Nymindegab blev diskuteret – men noget forbeholden overfor de økonomiske aspekter.

Punkt 5.
Hærens Museums Kommission – grundlaget er klar med hensyn til samarbejdet i de
forskellige grupper.

Punkt 6 og punkt 7.
4. – 5. oktober er der indkaldt til skriveseminar hos FMT, hvor Forsvaret museale
bestemmelser skal udarbejdes. Det gælder om at få det til at favne så bredt som
muligt, ider der er mange forskellige typer af foreninger – kaldet associerede foreninger.
Inden da gennemføres de første skriveseminarer i Hæren (AG Samlinger) med henblik på at
udarbejdelse af Hærens tilsvarende bestemmelser. Dermed sikres det, at Hæren til en vis
grad har gjort sine tanker klare og dermed har mulighed for at påvirke Forsvarets
bestemmelser til fordel for Hærens interesser.
FMT udkast til bestemmelser sendes herefter i formel høring i værnene.
A Samlingers arbejde fremsendes til HOK.
Der planlægges for 400 års jubilæet for Hæren.
Flere arrangementer i støbeskeen.
Vitaliteten er voksende omkring HMK – fra DHM’s synspunkt er det vigtigste at få
materieludvalget op at køre.

Punkt 8.
Der er tidligere sendt et juridisk responsum til grevinde Sussi af Rosenborg – IB mødes med
hende snarest og gennemarbejder det fremsendte og udsender herefter.

Punkt 9.
Der arbejdes fortsat på præsidiet.

Punkt 10.
Hjemmeside – Der er i dag arbejdet på hjemmesiden. Gennemgået af IB – adressen bliver
www.hærmuseer.dk. Kim får ejerforholdet (betaler regningen). SHI bearbejder indledningsvis
indhold. Pris for oprettelse 875,25 kr.

Punkt 11.
Næste møde afholdes på Holstebro Kaserne torsdag d. 22. november 2012, kl. 1000.
Punkt 11a.
Aktionsliste
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Gendarmerne – SHI jf. punkt 3b. – Henrik Klitskov, Gendarmerne, har svaret SHI, at
kun en person repræsenterer Militærkøretøjs Klubben.
Sammensætning præsidium – IB jf. punkt 9.
Foreningskonto og CVR – afklaret af KL.
Konceptpapir til mødet med Ole Frantzen – IB jf. punkt 7. – mødet er afholdt jf. punkt
4.
Endelig udgave logo – CA har præsenteret endelig logo, der er godkendt..
Informationspolitik, webdesigner – Møde afholdt herunder udarbejdet hjemmeside.
Stormøde – SHI, KL, JHJ jf. punkt 8, nr. 3. – stormøde i sammenfald med
Generalforsamling – Der arbejdes fortsat på stormøde.
Arrangementguide – SHI, KL, JHJ er nået til gennemsyn af råmateriale. Et resultat
præsenteres i løbet af efteråret.

Oplæg/svar høringsrunde fremsendes minimum 8 dage før næste møde.

Jens Henning Jensen
Sekretær
Danske Hærhistoriske Museer.

