DHM bestyrelsesmøde
26. september 2013 på Skive Kaserne
kl. 12.00-15.30.
Deltagere: Jesper Henning, Christian Arrildsen, Flemming, Ib Bager, Kim
Leerhøj, Steen Iversen, Eric Lerdrup Bourgois (ref.). Afbud: Stig Carlsen
Div. orientering (under frokost):
Ib: HRN 400 år (information fra sidste HRN Museumskommissionsmøde):
Ib orienterede om HRN 400 år - arrangementer forankres lokalt, men der må
forventes at blive anmodet om veterankøretøjer.
Vdr. HRN 400 år bog. IB orienterede om organisation på SFHM, herunder ansættelse
af ½ tids historiker mv. DHM hjælper med billedredaktion - med fokus på nyere
tid - dvs. fra ca. 1940 og frem. Ib orienterede desuden om "banjo-banden", der
er en forsamling af pensionerede generaler - uden for DHM som er blevet bedt om
at vurdere det foreløbigt manuskript.
Frederiksborg Slot: Vandreudstilling om "kunsten i krigen (fra 1600-og frem til
nu tid M. Fenger) - oprindelige idé var fotostater - i militære telte. Denne
model var for dyr. Fondsstøtte på 200.000 kr. til fotostater er modtaget.
Hvordan vandreudstillingen kommer til at blive afviklet vides endnu ikke. Ny
model ventes. Måske bliver HRN bedt om at stille med en konsulent, der kan
hjælpe med at opstille vandreudstillingen. Bestyrelsen bedes tænke, om hvem der
kunne være egnet (ikke "arbejdsramt")?
HRN øvrige aktiviteter, sportsdag, koncert, film, middage mm.
Steen: præsidium og bestyrelse - er gået hånd i hånd den sidste tid og vedholder
fælles pres. Behov for at tale med CH HOK for at italesættelse den historiske
bevidsthed. Mødet fandt sted den 4. september, hvor der blev drøftet en række
sager og aspekter på bl.a. matrielfronten, Nymindegab samt finansiering af
historisk drift ved frasalg af overskudsmateriel for derved at kunne blive
selvbåren - økonomisk. Ønske om regnskabsmæssige struktur. Bestemmelsesmæssige
grundlag fik "vind i sejlene"og bliver nu sendt ud i høring af HOK mv. Alt i alt
et positivt møde. CH HOK så DHM som NIV III myndighed - dvs. værende HOK
udøvende myndighed på området.
Nb! Præstølejren skal lukke og det medfører, at der en stor mænge materiel som
skal flyttes. En større sag, som kunne fremme Nymindegab? Sagen er sent til
sagsbehandling.
FBE traditionsplejefortolkning om 100 m2 holder tilsyneladende ikke. Sagen er
ikke afklaret.
IB: 11. september underskives aftale mellem DHM præcidium, FMT og SFHM vedr. ?
IB ønsker mandat fra bestyrelsen til at forslå Torsten Friis til Kølby.
Div. drøftelse vedr. bortgivelse og eller salg af veterankøretøj. NB! Hvis
ejerskab ikke kan dokumenteres som ejendom, så må det være statens ejendom.
Materieludvalg og kommissorium - evt. snak om Bo Kjærgaards køretøjsregistrant hvor skal den ligge? Hos HOK?
Rundvisning - ING museum og spidshytte under opførsel.

PKT 1: Referat fra sidste møde.
Bemærkninger: PKT 4 (Bo Kjærgaard er nu ansat) Pkt. Business case (går nu på
HRN Hist Samlinger og ikke samling) Præcidiemøde afholdes 11. oktober i
Nymindegab.
Våbenlovgivning - 4 KTH Samlinger - der er ingen dispensationsmuligheder (f.eks.
MA NR løsning). Bemærkningen foranledigede samtale om våbentilladelsessituation
mm.
Classic Military blev vendt - særdeles succefuldt arrangement - stor ros til
Kim.
PKT 2: Vedr. dagsordenen så bortfalder pkt 5. da projektbeskrivelsen ikke er
klar. Forventes at blive en prøve case ved næste præcidiemøde.
PKT 3: Steen: Materieludvalget - er primært på dagsordenen pga. kritik vedr.
bidrag og formål. Materieludvalget har måske ikke været god nok til at formidle,
hvad der er blevet sagsbehandlet. Ca. 25 sager - store som små - siden januar
2013, løbende udtag fra depoter (stingermateriel, mineplovdele, påhængsvogne,
projektører mv.). Alle samlinger, der kunne være berørt, er blevet hørt. Alt er
fremsendt til videre sagsbehandling i FMT (Ole Sørensen)
Der er dog nogle proceduremæssige udfordringer vedr. manglende nedskrivning af
materiel mv.
Alt i alt er vurderingen at der har været rigeligt at lave.
Fremadrettet: HOK kan have ønsker til sammensætningen af materieludvalget.
Samarbejdsaftalen skal på plads og HOK skal tages i ed mv. Alt i alt mod en
proces, hvor det bliver de faglige hensyn, der er styrende for tildelingen af
materiel.
Praksis for materieludvalget vil formentlig ikke blive nyhedsbreve mv. - men
informationskredsen vil blive større. Der bør formentlig blive udfærdiget en log
over materielsager, men det vil blive taget op til diskussion i udvalget - det
handler i bund og grund forbrug af tid hos frivillige.
PKT 4: Sekretærfunktion - overdraget.
PKT 5: Anden overdragelse - regnskabsfunktionen - kører stille og roligt.
Det første pkt 5 - carte blanche til ?
Det næste pkt. 5 (på dagsorden) - kontakt til øvrige partnere - hjemmesidetal
kan pege på, at siden benyttes tilfredsstillende.
Steen: HOK giver carte blanche til at indkalde alle medlemsorganisationer vedr.
en orientering af HRN 400 år. Formålet er at udvalgte inviterede kan orientere
om tanke og planer for 400 år. Samt at få de øvrige medlemsorganisationer til at
melde hvad de har planlagt - for at få det synliggjort? IB: + give lejlighed til
medlemsgrupperne om at komme med emner, som ønskes drøftet derudover. + emne
mere: Skal vi lave ERFA GRP? Og hvad er der så behov for i den sammenhæng?
(teknisk materiel, formidling, forvaltning mm.?). Plenum: diskussion om hvornår
mødet burde/ kunne ligge - 1 eller 2 stormøder? Kim byder ind med faciliteter Steen skriver invitation - og Christian skriver indhold.
IB: foreslår formøde til stormødet i marts 2013. Formødet afholdes ultimo
november primo december. Fokus på HRN 400 år og formøde til næste stormøde vindue - lørdag den 30/11.
Generalforsamling og stormøde i marts 2013.
Bestyrelsesmøde primo november - fastsat til fredag den 8. november kl.10-12.
Holdes på Holstebro men med mulighed for VTC deltagelse.
MA NR drøftelse vedr. mødedeltagelse - Jens Henning bør have et MA NR.

Model for generalforsamlingen bliver ice breaker en fredag aften og møde den
efterfølgende lørdag 14-15/3 i Nymindegab. Umiddelbart inden afholdes et
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøde 31. januar i Aalborg.
Sidste pkt. 5 - Hvordan fastholder vi vores relevans i
verden". Steen: Behov for at få konkretiseret relevans
handleplan der kunne føre organisationen videre. Hvad
de forskellige sammenhæng - pull/push... Vedtægter bør
sammenhæng? Evt. udvidelse at præcidium f.eks.?

forhold "den associerede
- få noget der minder om
gør vi internt/eksternt i
måske overvejes i denne

Pkt 6. samarbejdsaftalen (ligger op til at DHM er underordnet HOK)
Underpunkt 2 "i fraværet af egentlig hærmuseum" bør omformuleres.
Underpunkt 3 - bør præciseres.
Hele 1. pind i underpunkt 4. DHM skal have mandat til at kunne handle på HOK
vegne - beførelser og kompetenceafklaring. Underpkt. 3 Bør præciseres, at HOK
stab skal støtte (STRUK og MJUR kan f.eks. ikke kobles fra).
PKT 8 Omdømmes til aktionsliste - lb.nr 1 (sikkerheds bestemmelser skal
udarbejdes). Lb.nr 3-4 fastholdes og tages med på næste møde. 5) "Den store
publikation" hænger - kommentarer/tilbagemeldinger mangler - redaktionen skal
være afsluttet i år. 6)-11) fastholdes.
EVT. Jens Henning: vedr. M10 sag - hvad gør vi ved det? Spørgsmål og KTH fra
Flemming vedr. KTH til AAl.

