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Danske Hærhistoriske Museer
Referat af bestyrelsesmøde i Danske Hærhistoriske Museer
Søndag d. 23. august 2015 kl. 1100
Finderup Øvelsesterræn, Tovby.
Tilmeldte / Deltagere:
S.H. Iversen (formand) SHI
F. Larsen (næstformand) FL
I. Bager (formand for Præsidiet) IB
Jens Carl Kirschmeier-Andersen (Præsidiet) JCK
Poul Kjærskov (Præsidiet) PK
Steen Thomsen (bestyrelsesmedlem) ST
Thomas Tramm Petersen (bestyrelsesmedlem)TT
H. Klitskov (webmaster) HK (valgfri)
J.H. Jensen (Bestyrelsesmedlem) JHJ
B. Møller (Hærstaben) BM
B. Kjærgård (Hærstaben)BK
Fraværende / afbud:
S. Carlsen (kasserer) SC
Eric Leerdrup Bourgois (bestyrelsesmedlem) ELB
Kim Leerhøy (Suppleant) (KL) (valgfri)
Christian Arildsen (Suppleant) (CA) (valgfri)

Bilag:
Bilag 1_DHM referat fra Bestyrelsesmøde 11. maj 2015 (vedlagt)
Bilag 2_DHM_Aktionsliste Danske Hærhistoriske Museer
Bilag 3_DHM_Aktionsliste Hærens Museumskommission (Opdateres og udsendes af MATUDV)
Bilag 4_DHM_Aktivitetsoversigt Danske Hærhistoriske Museer (DHM Hjemmeside)
Bilag 5_DHM_Aktionsliste Materieludvalget (Opdateres og udsendes af MATUDV)
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Orientering fra HærstabenAd pkt. 3
BM oplyste, at Bo Kjærgårds ansættelse er forlænget indtil medio 2017.
Samarbejdsaftalen afleveres til Hærchefen i næste uge (uge 35). Som tillæg til samarbejdsaftalen medsendes direktivet
med ønske om at få det indskrevet i Handlingsprogrammet/Bestemmelsesgrundlaget.
Vedr. tilgangen til arrangementer ønskes en formalisering af visse af de kendte arrangementer.
BM afgår til februar 2016. Der sker en ændring i opbygningen i Hærstaben og BM’s ansvarsområde overgår formentlig til
Chefen for Teknoafdelingen. PK vil blive orienteret om placeringen af området.
Flytningerne imellem Nationalmuseet og Hæren er kørende. Der er udstedt et ordrenummer, som har genereret 4 flytninger.
Depoterne i Nymindegablejren – som dækker bygningsbehovet for den frivillige virksomhed ved HKIC – er godkendt og
indstillet.. Der er fortsat behov for fokus på Remisen da denne fortsat synes at skabe nogen forvirring.
IB ønskede antallet af events, som Hærstaben går ind i fastlagt om muligt i handlingsprogrammet som eks. Åben Hede.
Medførte en generel diskussion om muligheder indenfor den daglige drift (drivmidler mv.) Man ønsker den ”samlede
pakke” – herunder er der bla. fortsat forskel på vilkår for frivillige på de forskellige tjenestesteder.
Vedt. Krisestyring i forbindelse med uheld: ST – det er vigtigt, at Hærstaben er aktiv omkring uheld – hurtig udsendelse af
skrivelse: Hvad og hvem – og hvad kan gøres for at undgå fremtidige lignende uheld.
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BM noterede sig ønskerne – og agter at fremligge dem for Hærstabschefen i efterfølgende uge.

Ad pkt. 4
IB – opdatering på det Værnfælles Samarbejde. Per Ludvigsen afventer modellen på det Værnsfælles Samarbejde. IB forventer samarbejdet afstemt ved udgangen af september.

Ad pkt. 5
SHI – Registreringer af køretøjer og dermed forsikring af køretøjer, ligesom diskussionen om MA-nr. og dermed forsikringen af de frivillige – er alt sammen faldet på plads (dog uden MA-nr.), men med fuld forsikring af de frivillige, som arbejder på Forsvarets køretøjer eller andet tilhørende Forsvaret – er emner, der har taget store kræfter at arbejde med og
gennemføre, ligesom samarbejdet mellem NATMUS og Hæren har været tidskrævende.
Nu vil fokus være på udarbejdelse af en revideret og udbygget kommunikationstrategi, og vi vil arbejde videre med ST’s
oplæg.
PK – Det vigtige omkring kommunikation er ikke at producere et stykke papir – men at få det til at fungere.
ST – vil påbegynde arbejdet med den elektroniske del af kommunikationsundersøgelsen.

Ad pkt. 6
STORMØDET fastlagt til lørdag d. 28. november, kl. 1100.
Der vil serveret en madpakkeløsning. De fysiske rammer er afklaret. Ved tilmelding betales direkte til DHM’s kasserer.
Forventede emner:
Det nye Frihedsmuseum
Det nye Flygtningemuseum
Alternativ?
JCK vil undersøge ved Nationalmuseet hvad mulighederne er og vende tilbage.

Ad pkt. 7
IB – Generel orientering og drøftelse af DHM`s fundinginitiativer.
IB vil rette forespørgsel til Mars/Mercur vedr. finansiering af nye til bælter til sherman-projektet
IB og PK vil ligeledes tale med Interforce.

Ad pkt. 8
IB – nævnte en forespørgsel fra CMS, der ønskede, at nye kræfter skulle overtage arrangeringen, idet det er en stor opgaver for JDRVP at kører alene. Således har kun 5 personer være fuldt på opgaven.
DHM er positiv overfor opgaven, men der mangler en tilkendegivelse fra bl.a. Hærstabschefen omkring støtten herfra.
DHM arbejder videre med sagen.

Ad pkt. 9
IB – modellerne for kontrolleret bortsalg er drøftet med Peter Kølby i FMI. Foreløbig sendt til gennemsyn hos juristerne i
FMI.

Ad pkt. 10
FL – Samarbejdet mellem Materieludvalget og NATMUS kører fint. Det er aftalt at holde kvartalsmøder fremadrettet –
næste møde 1. okt.
Køretøjsrokaden – denne er så småt begyndt. Udlånet fra Tøjhuset er endnu ikke helt på plads. Der er rimelig ro på mht.
køretøjerne.
Med hensyn til BK.s fremtidige rolle, så skal han bl.a. arbejde fra HKIC og her være med til at forme køreuddannelse og
uddanne kørere blandt de frivillige.
JCK – NATMUS er i fuld gang med arbejdet på Værløse – selvom man reelt først åbner til næste, så er man klar 1. okt. i år.
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Ad pkt. 11
Eventuelt –
TT – Der starter et netværk omkring koldkrigsmuseerne vedr. fælles branding – der er 25 museer, der skal udpeges som
koldkrigshistoriske. De 25 steder vil alle ligge på en udpeget rute.
Næste møde. SHI udsender en indkaldelse snarest
For referatet
Jens Henning Jensen
sekretær
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