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Danske Hærhistoriske Museer
Referat af bestyrelsesmøde
24. maj 2017 kl. 1000-1400, Parolesalen, Dragon Kasernen, Holstebro
.
Tilmeldte / Deltagere:
S.H. Iversen (formand) (SHI)
F. Larsen (næstformand) (FL)
Kurt Østrup Sørensen (Kasserer) (KØ)
J.H. Jensen (bestyrelsesmedlem) (JHJ)
Eric Leerdrup Bourgois (bestyrelsesmedlem) (ELB)
John Frandsen (bestyrelsesmedlem) (JF)
Bjarne Højgaard Jensen (1. suppleant) (BHJ) (valgfri)
Kim Leerhøy (2. suppleant) (KL) (valgfri)
B. Kjærgård (Hærstaben)(BK)
Fraværende / afbud:
I. Bager (Præsident) (IB)
Poul Kiærskou (medlem af præsidiet) (PK)
Thomas Tramm Petersen (bestyrelsesmedlem)(TT)
Johnny Jeppesen (Hærstaben (JJ)
Bilag:
1. Forretningsorden (eksisterende)
http://www.haermuseer.dk/images/pdf/2016/Udviklingsseminar/20161101_DHM_Forretningsorden%20.pdf

2. Forretningsorden, Forslag til godkendelse dateret 24 maj 2017
3. Ansøgning om optagelse Danske militæruniformer gennem tiden
4. Aktionsliste
Dagsorden for mødet er:

Pkt.
1
2

3
4

Emne
Godkendelse af dagsorden
Konstituering og godkendelse af bestyrelsens forretningsorden
Orientering fra præsidium
Materieludvalget
- Orientering fra
udvalget

Adresse
Lundvej 154
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SHI

1

SHI

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

IB
FL
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Pkt.

Emne

Bilag

-

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Bestemmelser
for udlån af historisk materiel
fra Danske
Hærhistoriske
Museer.
Besøgstalsregistrering
2016
- Orientering.
Orientering om Trænregimentets anmodning om optagelse af
AKVPK som traditionsbærende forening i
Hæren.
Classic Military Show
- VIP arrangement
18-19 AUG 2017
- Drøftelse og
identifikation af
opgaver og aktioner.
- Økonomi.
Projekt Zeppelin Museum
- Orientering om
igangværende
bestræbelser og
projektudvikling.
- Godkendelse af
organisationens
deltagelse.
Projekt Nymindegab
- Opdatering på
projekt .
Opdatering af årshjul –
mødedatoer i 2016
- Fastlæggelse af
bestyrelsesmøder rest 2017.
- Fastlæggelse af
øvrige aktiviteter.
Optagelse af medl.
Opdatering af Aktionsliste

Leder

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

Eventuelt – næste
møde
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Referat
Ad pkt. 1
Dagsorden godkendt efter mindre ændring i pkt. nummerering.
Ad pkt. 2
Konstituering og godkendelse af bestyrelsens forretningsorden.
Generel diskussion om forretningsorden. Specielt vores egen evne til at sætte de rigtige dokumenter
ind. Forretningsorden godkendt.
Også diskussion om Facebook gav anledning til bemærkninger.
SHI: Markedsføringsdelen, t-shirts, beachflag mv. - klistermærker. Den del fungerer ikke tilfredsstillende.
ELB: Der er brug for en fast platform på en hjemmeside – en mulighed for at kunne lægge billeder ind
og gemme (foto arkiv) for medlemmerne. Nemt let og tilgængeligt. ELB havde endvidere et ønske om
højere kontingent – Han forstår ikke det lave kontingent. Man skal kunne kommunikere sine arrangementer ud. Det koster penge.
SHI: Anbefalede, at så længe der er ikke truffet nogen beslutning om, hvad kontingentpenge skal
bruges til, er der ikke behov for kontingentforøgelse.
ELB undersøger i samarbejde med Henrik Klitskov og Jesper Havn den digitale profil og medlemsservicering.
ELB mener videre, at det vigtigt, at DHM styrker sin profil ud ad til – bl.a. ved at understøtte projekter.
Fx til bøger som ”estandarter og faner”. På den måde vil man blive nævnt i forord og udvider profilen
med en større tyngde.
Konklusionen er, at vi fastholder den nuværende profil, men at vi forsøger at løfte markedsføringsdelen og den digitale del ud.
Ad pkt. 3
Orientering fra præsidium ved SHI:
I forbindelse med Classic Military Show vil præsidiet invitere Interforce mars/mercur kredsen.
Kulturminister Mette Bock er inviteret men kunne ikke. Den politiske deltagelse er hermed opgivet for i
år.
IB vil skrive og invitere.
KL og BHJ indforstået.
Ad pkt. 4
Orientering fra materieludvalget ved FL:
Sidste MAU møde i Nymindegab d. 24. April. Johnny Jeppesen afgår. Afløser bliver major Benny
Werge, som kommer fra HR i HKIC.
Uddannelsesplaner for køreudd. er langt fremme. PMV og LEO I er godkendt. Den sidste finpudsning
skal lige gøres, hvorefter de vil blive lagt op på hjemmesiden som gældende.
Der forestår så et større arbejde med udarbejdelsen af udd. af alle de andre køretøjer. På sigt vil vi
have udd. vejledninger for samtlige køretøjer.
Samarbejde med Natmus.
- Liste 1 og 2 på plads. Liste 3 forventes at være på plads i efteråret.
Der er bl.a. tale om 8 Kulturarvskøretøjer – Natmus har lavet i udkast til udlån. Der er kommenteret på
udkastet – der ønskes ændringer i forhold erstatningspriser/udlånsmyndighed/FMI/DHM/Hærstaben
mv.
Godt samarbejde og god stemning i samarbejdet med Natmus.
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Orientering om DHM udlånsbestemmelser. Udlånsbestemmelserne behandles videre i regie af Materieludvalget, med baggrund i udsendte udkast. Fremadrettet vil vi se nærmere på udlejebestemmelserne. Det blev foreslået, at der Materieludvalgets udarbejder et notat omkring ønsker vedr. udlejning
i lighed med notatet om bortsalg.
FOMU afholdt d. 18. maj – Brigadegeneral Peter Kølby orienterede om ændringer i forvaltningsmyndigheden. Forslaget om kontrolleret bortsalg ligger Peter Kølby - Forslaget ligger stadig i bero pt. Der
er en afgørelsen i retssagen omkring af katapultsædet (til FMI fordel). Afgørelsen danner grundlag for
en intensiv overvågning af internettet vedrørende på salg af Forsvarets materiel på internettet. Peter
Kønig er tilbage som bilinspektør. Man afventer den videre udvikling omkring hans arbejde fremadrettet.
Status omkring Esbønderup/BRS er, at sagen er sat i bero. Der afventes en beslutning i Beredskabstyrelsen.
Til stede ved FOMU var Allan Pedersen Forsvarets Etablissementsstyrelse? Efter 2018 vil der blive
etableret en ekapacitetsafdeling, som bliver indgang for os i FES.
FES er i fuld gang med besparelser af etablissemantsområdet. Senere vil depotområdet blive kulegravet.
Næste FOMU bliver i Karup 15 nov 2017.
Vejledning i restaureringsarbejder er stadig i støbeskeen. TT har lovet, at vi kan præsentere restaureringsvejledning til novembermødet.
Kontrolleret bortsalg – Der er i øjeblikket en testcase i gang.
Ad pkt. 5
Besøgstalsregistrering 2016 ved JHJ:
Tallene gennemgået kort.
Ad pkt. 6
Orientering om Trænregimentets anmodning om optagelse af AKVPK som traditionsbærende forening i Hæren ved SHI:
FES har tidligere givet et afslag. Har nu igen fået et afslag gennem Trænregimentet fra FES. Trænregimentet har fremsat fornyede bemærkninger og FESvil igen se på sagen. Ingen afgørelse pt.
Der arbejdes på sagen.
Ad pkt. 7
Classic Military Show ved KL:
Man er langt i styregruppen med arrangementet. Der er 5 personer med i styregruppen.
Konceptet er ikke forandret. Det er fortsat gratis for publikum og deltagere.
DHM opfordres til at arr. kan bruges som udstillingsvindue.
SHI – Derfor vil der også være en invitation af Mars/Mercur til d. 18. kl. 1000 inkl. en let frokost.
Praktik – et par hjælpere vil være nødvendige i forbindelse med Mars/Mercurs besøg. De skal
bl.a.følges til Cafe Normandiet til velkomst og briefing. Selskabet ankommer selv i bus. Økonomi?
DHM vender tilbage med et budget.
ELB – laver materiale til flyer.
Ad pkt. 8
Projekt Zeppelin Museum ved SHI:
Museum Sønderjylland ønsker at lave en historie om 1. verdenskrig. Zeppelin hallen vil være interessant. Der er dog nedrivningsbeslutning på hallen, som der igen er nedlagt forbud mod fra Åbenrå
kommune. Der er nu flere politikere inde over projektet mv.
DHM vil ”i ønsket fald” give sin assistance omkring rådgivning mm. Meddeles Anders Muus til underretning.
Ad pkt. 9
Projekt Nymindegab ved SHI:
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Kort – Der har været drøftelse med Varde Kommune omkring Pansermuseets trængsler vedr. lukning
af de nuværende bygninger i Oksbøl.
Varde Kommune er i øjeblikket meget optaget af åbningen af Tirpitz Museet og planerne omkring et
flygtningemuseum i Nordlejren/Oksbøl.
Efter sommerferien vil der være opstart på Nymindegab projektet.
Ad pkt. 10
Opdatering af årshjul – mødedatoer i 2016
Mødes d. 25. juni under Åben Hede. Kort møde, der ikke kategoriseres som bestyrelsesmøde.
- Bestyrelsesmøde d. 10. august, Rindsholm Kro.
- Udviklingsmøde 24-25. november, Oksbøl.
- Bestyrelsesmøde d. 13. oktober, Gothersgade Kaserne.
- Bestyrelsesmøde/julefrokost d. 9. december, Linde.
Ad pkt. 11
Optagelse af medlemmer
Foreningen ”Danske Militære Uniformer gennem Tiden” har ansøgt om medlemskab. FL vil køre forbi
og mødes med foreningen.
Ad pkt. 12
Opdatering af Aktionsliste ved SHI:
Publikationsområdet – TT lover en færdig produktion af restaurationsvejledning til efteråret.
Ad pkt. 13
Eventuelt – næste møde
Orientering om Militracks – BK og JHJ besøg hos den Hollandske Hær. Godt potentiale for samarbejde.
Næste møde 10. august på Rindsholm Kro.

Jens Henning Jensen
sekretær
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