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www.haermuseer.dk 

2014-06-06 
 

Danske Hærhistoriske Museer 
Referat af bestyrelsesmøde i Danske Hærhistoriske Museer 

6. juni 2014 kl. 1030-1430, Aalborg Kaserner 
Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby i bygning 2,  

Møderum 3 (NUK). 

 
 

Tilmeldte / Deltagere:  
S.H. Iversen (formand) SHI  
F. Larsen (næstformand) FL 
J.H. Jensen (Bestyrelsesmedlem) JHJ  
C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) CA 
K. Leerhøy (næstformand) KL 
N. Hartvig Andersen (suppleant) (NHA) 
I. Bager (formand for Præsidiet) IB  
B. Møller (Hærens Operative Kommando)(BM) 
 
Gæst – Troels Larsen APVPK 
 
Fraværende / afbud:   
B. Kjærgård afbud 
Thomas Tramm Petersen (bestyrelsesmedlem)(TT) syg 
H. Klitskov (webmaster) HK (valgfri) ikke mødt 
S. Carlsen (bestyrelsesmedlem) SC  afbud. 

Bilag:  
Bilag 1_ DHM_Aktionsliste Danske Hærhistoriske Museer 

Bilag 2_ DHM_Aktivitetsoversigt Danske Hærhistoriske Museer 

Bilag 3_Aktionsliste Hærens Museumskommission 

Bilag 4_Aktionsliste Materieludvalget internt dokument 

Bilag 5_ Kommunikationsstrategi 

Bilag 6_Forsikring Troels Larsen 

 
Dagsorden for mødet er: 

 
 

Pkt. 

 
 
Emne 

 
 
Bilag  

 
 
Leder 

Orientering (O) 
Drøftelse (D),  
Oplæg til beslutning(OB),  
Godkendelse (G) 

1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 
11. april 2014 

1 SHI G 

2 Godkendelse af dagsorden.  SHI G 

3 Siden sidst: 
- Ulykke ved GHRVP 

 SHI 
NHA 
 

D 
 

http://www.haermuseer.dk/
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Pkt. 

 
 
Emne 

 
 
Bilag  

 
 
Leder 

Orientering (O) 
Drøftelse (D),  
Oplæg til beslutning(OB),  
Godkendelse (G) 

o Etablering af sikkerhedsorganisati-
on. 

- Faciliteter ved HKSKHF - status (Nymin-
degab) 

- FMT udgivelse af bestemmelser ved 
funktionsudygtiggørelse af våben. 

- Orientering fra materieludvalget 
- Orientering fra Præsidiet 

 
 
SHI/BM 
 
SHI 
 
SHI 
IB 

 
 
 

4 Samarbejdsaftale Hærens Operative Kom-
mando: 
- Overordnede rammer - direktiv? 
- Status udgivelse af bestemmelser? 
- Formalisering og etablering af materiel-

udvalg under Hærens Museumskommis-
sion herunder grundlag og sammensæt-
ning? 

 SHI, 
BM, 
FL 

D 

5 Arrangementsguide – WAY AHEAD!  JHJ O/OB/G? 

6 Projekt Styrkelsen kommunikation og infor-
mation – Kommunikationsstrategi. 

 CA D/OB 

7 Forsikringsmæssige forhold gældende for: 
- Organisatoriske foreninger og samlinger 
- Associerede foreninger og samlinger 
- Øvrige foreninger og samlinger 

 SHI O/OB 

 FROKOST    

8a Indlæg vedr. forsikringstilbud til øvrige for-
eninger og samlinger 

 JHJ O 
Ved Troels Larsen 

8b Stormøde – november  CA OB 

9 Budget 2014  KL OB 

10 Aktionslister – opdatering ift. mødet 2 Alle  

11 Opdatering af Aktivitetsoversigt 4 Alle  

12 Eventuelt – næste møde  Alle  

 

Punkt 1. 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 
Punkt 2. 

Dagsorden godkendt. 
 

Punkt 3. 
GHRVPK NHA – redegjorde kort for sagens forløb. Hvad gjort, hvordan håndteret sagen – og 
den endelige afgørelse? 
Herefter drøftelse. FMT bilinspektører har, jf. egen oplysning, kapacitet til at kunne godkende 
150 yderligere pr. år. DHM er af den holdning at der bør indføres en synproces i lighed med 
de civile bestemmelser til afløsning for den eksisterende ordning hvor der skal søges om di-
spensation når køretøjerne skal kører hvad enten det er prøvekørsel eller deltagelse i arran-
gementer. 
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NHA – anmodet om at udsende erfaringsgrundlaget til de relevante foreninger – sammen 
med folderen ”Hvis uheldet er ude”. Herudover skal det indskærpes at alle køretøjer skal ud-
rustes med en kontrolbog.  
 
BM/SHI – der bør udfærdiges medlemslister og ”chaufførlister” i foreningerne. BM udsender 
anmodning til Forsvaret og DHM. 
 
SHI - Det grundlag, som DHM tidligere har udfærdiget til HOK vedr. registrering af Hærens 
historiske køretøjer i DeMars– sendes frem igen til HOK. Grundlaget fremsendes først til be-
styrelsen, således at den er alle bekendt - inden fremsendelse via formand for materieludvalg 
(FL) til HOK. 
Intern diskussion fortsat. 
 
BM – GHR uheldet har affødt, at det er slået fast, at forsikring gælder for de associerede for-
eninger – HOK undersøger, hvor det forholder sig med de private foreninger, der har rådig-
hed over Forsvarets køretøjer. 
 
NHA – rejste spørgsmålet om Arbejdsmiljø. Det bør reguleres. Hvem gør det? 
BM – HOK vil opfordre til at RC anvender de arbejdsmiljøkonsulenter, der er i garnisonen i 
forvejen. Der er således ikke behov for en ny struktur. Ansvaret påhviler endvidere NIV III. 
 
BM – Nymindegab – Der var tidligere på året stillet tvivl om ressourcerne på Nymindegab. 
Det har resulteret i, at CH/HKIK betaler drift – at bygningerne er gennemgået mht. stand, 
hvilket gav et indtryk vedligeholdelsesniveauet. Det viser sig, at der er et behov for 500.000 
kr. til sikring af bygninger – Kampvognværksted mv. 
Disse penge er der nikket ja til. 
Remissen og kuldepotet er vurderet som nedrivningsværdige. 
 
SHI – udtrykte glæde over at 1. stadie nu er gennemført. Han ser frem til gennemførelse af 
de to øvrige stadier. 
Varde kommune er anmodet om at se på Remissen og Kuldepotet, da kommunen tidligere 
har vurderet dem som bevaringsværdige. 
 
FMT –  Bestemmelser og direktiv for funktionsudygtiggørelse skulle være færdig. Er de ud-
sendt eller ej? HOK bedes undersøge, om det er modtaget. BM – har netop været til FUMU 
møde i Frøslev, hvor det blev nævnt som udsendt. BM følger op. 
 
Materieludvalget – SHI – Udvalget har behandlet en sag vedr. en M41 undervogn, som efter 
adkomst berigtigelse tilbageføre til Hærens historiske Samling og udleveres til JDRVPK. 
Bo Kjærgårds kørertøjsregistrant er tæt på færdiggørelse . 
SHI – orienterede om andre materielsager. 
 
M10 til Polen – Sønderborg M10 er udpeget til udlevering til Polen. Sagen er afgjort på højt 
plan, og er der senest sendt direktiv fra FKO. Der er sendt en anmodning til USA om udleve-
ring af køretøjet (end user), da køretøjet i sin tid er udleveret som Marshall hjælp. 
 
Herudover har der været en sag vedr. udstilling af KVG LEO 2 i Oksbøl som vakte undren 
ved FMT. Efter udredning er det påvist at FMT direkte var involveret i beslutning og udstillin-
gen af KVG om end de havde beføjelse hertil. Køretøjet er tilbageført og udstillingen indstil-
let.  
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Orientering fra Præsidiet – IB – ingen modstand vedr. en registrering og synsproces af de 
historiske køretøjer. Det er et spørgsmål om at fremsende registrantlisten. Herefter skal de-
taljerne forhandles med FMT/HOK. 
 
NHA – der har været udtalelser fra direktøren for TH, at køretøjer ikke skal nødvendigvis 
skulle kunne køre – de skal bare udstilles. 
IB – tager snarest et møde med direktøren for Nationalmuseet. 
IB – vedr. økonomi så der er behov for et bestyrelsesordrenummer, således at transporten 
kan bogføres. HOK/BM foranlediger. 
 
 

Punkt 4. 
Samarbejdsaftale Hærens Operative Kommando. 
BM – HOK er ikke nået så langt siden underskrift i marts.  BM Mangler arbejdskraft. Der har i 
forbindelse med 400 året været afgivelser mv. til andre opgaver.. 
 
Et vigtigt punkt er, at materieludvalget bliver endelig nedsat, og at det bliver sat til at udarbej-
de en policy for køretøjerne. Fx hvilke køretøjstyper, og hvilken fordeling arbejder vi fremad-
rettet på. Det er en opgave, som må materieludvalget arbejde med.  
Sammensætning af Materieludvalg er for så vidt DHM’s opgave. HOK’s krav er, at HOK’s ni-
veau III myndighed bliver repræsenteret i udvalget. 
HOK vil gerne bede DHM  om at tage førertrøjen på i det fremadrettede arbejde. SHI har hid-
til drevet materieludvalget men overdrager dette arbejde til FL d.d. 
FMT’s grundlag/oplæg til ny bestemmelse er fremsendt til BM, men det mangler en nærmere 
gennemgang i HOK. HOK fremsender til DHM’s sekr. JHJ 
 
HOK er først tilbage i normal arbejdsmodus i september. 
 
BM – vedr. ordrenummer må det i 2014 køre på særlig nummer – for 2015 vil der være et 
dedikeret nummer. 
 
FL – trr-dhm01@mil.dk – Flemming Larsen er hermed fra dags dato formand for Materi-
eludvalget. 
 
 

Punkt 5. 
Arrangementguiden. 
JHJ - IB har redigeret og sat sammen – NHA har nærlæst. Mangler herefter indholdsforteg-
nelse og forside. Bilag redigeres. 
JHJ færdiggør snarest muligt. 
 
 

Punkt 6. 
Projekt Styrkelsen kommunikation og information – Kommunikationsstrategi. 
CA – Har i samarbejde med TT udarbejdet en kommunikationsstrategi. Den er fremsendt til 
bestyrelsen på mail. Gennemgået på og godkendt i hovedtrækkene. CA og TT arbejder vide-
re og fremligger resultat på næste møde ift. til de fremsatte bemærkninger. 
 
 

Punkt 7. 
Gennemført under pkt. 8a 

mailto:trr-dhm001@mil.dk
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Punkt 8a. 

Troels Larsen AKVPK – gav en redegørelse for de forsikringsmuligheder og betingelser, der 
er og kan være relevante for foreninger. 
Troels præsentation vedlægges. 
 

Punkt 8b. 

Stormøde – november. 
CA – havde undersøgt mulighederne i Nymindegab, og umiddelbart ser det ud til, at det 
bedst kan lade sig gøre 7. – 8. november. I arrangementet indregnes en tur til Tirpitz museet 
for at høre og se Varde Kommunes nye planer for et stormuseum på stedet. CA arbejder vi-
dere med projektet. 
 
 

Punkt 9. 
Budget 2014. 
KL/SHI/BM – sendes et budget over 2014 for bestyrelsesmøder mv. til BM – senest lige efter 
sommerferien. 
 
 

Punkt 10. 
Aktionslister. 
SHI – opdateres af SHI og JHJ. 
 
 

Punkt 11. 
Aktivitetsoversigt. 
SHI – opdateres af SHI og JHJ. 
 
 

Punkt 12. 
Eventuelt – næste møde. 
Fredag d. 29. august i Skive – Nærmere vedr. tidspunkt tilgår. 
 
Herudover anmodes webmaster Henrik Klitskov om at udsende en vejledning vedr. brug af 
DHM mailadresser til alle i bestyrelsen. 
 
 

Jens Henning Jensen 
sekretær 


