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Danske Hærhistoriske Museer 
 Referat af bestyrelsesmøde 
10. august 2017 kl. 1000- ca.1400,  

Rindsholm Kro, Gamle Århusvej 323, 8800 Viborg 
. 
 

Tilmeldte / Deltagere:  
S.H. Iversen (formand) (SHI) 
F. Larsen (næstformand) (FL) 
Kurt Østrup Sørensen (Kasserer) (KØ) 
J.H. Jensen (sekretær) (JHJ) 
I. Bager (Præsident) (IB) 
Eric Leerdrup Bourgois (bestyrelsesmedlem) (ELB) 
John Frandsen (bestyrelsesmedlem)  (JF) 
B. Kjærgård (Hærstaben) (BK) 
 
Fraværende / afbud: 
Poul Kiærskou (Vicepræsident) (PK) 
Thomas Tramm Petersen (bestyrelsesmedlem) (TT) 
Bjarne Højgaard Jensen (1. suppleant) (BHJ) 
Kim Leerhøy (2. suppleant) (KL) 
Benny Egelykke Werge (Hærstaben) (BEW) 
H. Klitskov (webmaster) (HK) 
 
 
 
 

Bilag:  
1. 20170524_DHM_Referat fra bestyrelsesmøde 24. maj 2017 
http://www.haermuseer.dk/images/pdf/2017/20170524_DHM_Referat%20bestyrelsesmde%2024%
20%20maj%202017.pdf 

2. Aktionsliste 

3. 20170524_DHM_Forretningsorden 

 
Dagsorden for mødet er: 

 
 

Pkt. 

 
 
Emne 

 
 
Bilag  

 
 

Leder 

Orientering (O) 
Drøftelse (D),  
Oplæg til beslut-
ning(OB),  
Godkendelse (G) 

1 Godkendelse af dagsorden  SHI G 

2 Orientering fra præsidium 
- Drøftelse af de igangværende forligsak-

tiviteter 
- Orientering om status vedr. anerkendel-

 IB O 

http://www.haermuseer.dk/
http://www.haermuseer.dk/images/pdf/2017/20170524_DHM_Referat%20bestyrelsesmde%2024%20%20maj%202017.pdf
http://www.haermuseer.dk/images/pdf/2017/20170524_DHM_Referat%20bestyrelsesmde%2024%20%20maj%202017.pdf
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Pkt. 

 
 
Emne 

 
 
Bilag  

 
 

Leder 

Orientering (O) 
Drøftelse (D),  
Oplæg til beslut-
ning(OB),  
Godkendelse (G) 

se som traditionsbærende forening 
(TRR).  

3 
 

Materieludvalget 
- Orientering fra udvalget 
- Status i igangværende sager 

 FL 
 

O 
 

4 Classic Military Show 2017 – VIP DAG! 
- Status tilmeldinger herunder fordeling af 

opgaver.  
- Præsentationer 
- Økonomi 

 SHI 
JHJ 
IB 
EB 

O/D/G 

5 NYT Projekt Fyns Militærhistoriske Samling 
- Samlingen er for nylig flyttet ind i lejede 

lokaler i Odense. Dette lejemål er nu 
opsagt og samling skal nedtages. 

- FMILHIS ønsker at nedsætte en styre-
gruppe der kan identificere nye mulig-
heder og fungere som projektledelse. 

- DHM forventer 7. august at modtage en 
anmodning om at indtræde i styregrup-
pen. 

 SHI / IB O/D/G 

6 Projekt Zeppelin Museum 
- Status 

 SHI O/D 

7 Projekt Nymindegab 
- Status 

 SHI O/D 

8 Udviklingsmøde 2017-II 
- Fastlæggelse af indhold og program 
- Orientering om praktiske forhold og 

rammer 
- Økonomi 
- Eksterne bidrag herunder ansvar for 

kontakt og bookning. 

 SHI 
BK 

O/D 

9 Opdatering af årshjul – mødedatoer i 2016 
- Udviklingsmøde 24-25. november, Oks-

bøl. 
Bestyrelsesmøde d. 13. oktober, Go-
thersgade Kaserne. 
Bestyrelsesmøde/julefrokost d. 9. de-
cember, Linde. 

- Øvrige aktiviteter. 

 Alle D/G 

10 Nye indsatsområder: 
Drøftelse af mulig relation til og evt. samar-
bejdsaftale med Dansk Militærhistorisk Sel-
skab. 

 Alle D 

11 Opdatering af Aktionsliste 
 
 

2 Alle  

12 Eventuelt – næste møde – 18 AUG 2017 
 

 Alle  
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Referat 
 
Ad pkt. 1 
Dagsorden godkendt efter mindre ændring i pkt. nummerering. 
 
Ad pkt. 2 
Orientering fra Præsidium. 
IB: OLFI har udlagt en løsning omkring nedlægning af regimenter. IB forklarede, at der nærmere er 
tale om oprettelse af brigader. Der kan være et problem omkring de to kamptropregimenter, der mu-
ligvis ikke får en oberst, hvilket ifølge IB vil være uheldigt føringsmæssigt.  
 
der er dog allerede meldt ud, at der ikke bliver nedlagt nogen regimenter. 
Præsidiet vil følge udviklingen tæt, og kommer der en trussel mod de to kamptropregimenter, så bør 
og vil man reagere. 
 
Præsidiet vil overveje at komme med en proaktiv henvendelse til forligespartierne. Afgøres på næste 
præsidiemøde. 
 
I sagen vedr. traditionsbærende foreninger (Aalborgsagen) var der ikke noget nyt i sagen. Den er ikke 
afgjort i FES. Den har principiel betydning for alle DHM’s foreninger og er vigtig for DHM. 
Foreløbig betragtes den manglende afgørelse som godt nyt. Vi venter og ser, hvad det ender med. 
 
SHI: talt med Hærchefen, der i forbindelse med Åben Hede havde udtalt, at han ikke kunne se noget 
til hinder for en p-afgift. Vi vil overveje at udfærdige en vejledning? 
 
Ad pkt. 3 
FL:  Sidste Materieludvalgsmøde afholdt d. 24. april. 
Status: 
Udd.bestemmelser:  mangler at lægge det sidste eksemplar på hjemmesiden. 
Udvidelse af bestemmelserne: Går lidt trægt med navne på projektledere. 
NatMus.-sammenarbejdet: Sidste møde i april i Oksbøl. Der er ikke nogen endelig afgørelse vedr. ud-
lånsaftaler. 
Egne udlånsbestemmelser: Udsendt d. 5. juni. Der er ikke kommet bemærkninger. 
Udsendes til bestyrelsen sammen med ref. mødet. Evt. bemærkninger inden 5 dage. 
Forsvaret Museumsudvalgsmøde afholdes igen d. 15. november. 
Sagen om kontrolleret bortsalg. Ligger til afgørelse i FMI. 
 
BK: SAP-registreringen er færdig – der foretages i øjeblikket selvstændig reg. af dozer mat. 
Våbenudlevering i gang. 
 
IB: ønsker at oplyse om dårlig leverandører af reservedele – i det her tilfælde dæk. Problemer med 
fejllevering af dæk og returbetaling. 
IB orienterede om, hvordan sagen har kørt – og hvilken strategi han havde fremadrettet. Ønskede at 
drøfte DHM’s tilgang til sådanne leverandører. 
 
Ad pkt. 4 
Classic Military Show – VIP arrangement: 
Ordrenummer tilgår fra SHI. 
 
Praktiske bemærkninger: 
IB står for det praktiske 
SHI byder velkommen 
Præsentation af sponsorprojekter. 
Der er indkøbt 2 Rollups 
Produceret en FLYER. Sendes ud til genkendelse. 
Programmet for arrangementet følges generelt. 
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Ad pkt. 5 
Fynsk Militærhistoriske Samlings ufrivilige udflytning af lejede lokaler i Odense. 
FMILHIS flytter formentlig ind i den gamle Odense Kaserne. Har holdt møde med kulturudvalget. Af-
sluttet i positiv ånd. 
Ønsket om DHM’s deltagelse i en styregruppe skal komme fra FMILHIS. 
DHM er positiv overfor en evt. deltagelse. 
 
Ad pkt. 6 
Zeppelin Museum status: 
SHI: har talt med Anders MUUS. Der er oprettet en styregrp. Så generelt udvikler projektet sig posi-
tivt. Nedrivning er opgivet. 
 
Ad pkt. 7 
Nymindegab status: 
SHI har talt med direktør Claus Kjeld Jensen om mere opmærksomhed om Nymindegab. Der har væ-
ret nogle arbejdsmæssige problemer omkring pansermuseet – SHI arbejder fortsat på løsningen. Der 
er en mulighed for HKIC til at give penge til løsning af de arbejds/miljømæssige problemer. 
Det der er besluttet i Varde Kommune – er, at nu bygger man Flygtningemuseet – og herefter går 
man i gang med Nymindegab. 
 
Ad pkt. 8 
Udviklingsmøde II 2017 – 24. til 25. november: 
BK booker og arrangerer. Kommer med et forslag til indbydelse. 
Indbydelse klar i begyndelsen af oktober. 
 
Hvad skal den overordnede røde tråd være:  
Restaureringsvejledning 
Foredrag omkring Flygtningemuseum 
Hjælp til selvhjælp – Facebook 
Foundraising – Crowdraising – Mobilpay 
Projektudvikling fra tanke til realisering. 
 
Slut inden 1400 – afsluttes med evt. besøg ved pansermuseet. 
JHJ opretter en begivenhed på FB. 
 
Ad pkt. 9 
Opdatering af årshjul: 
SHI opdaterer årshjul. 
 
Betyrelsesmøde: hos ELB d. 13.oktober. Kl. 1200 til frokost på LG kaserne. Bestyr.møde kl. 1700 
 
Bestyrelsesmøde/Julefrokost i Linde d. 9. december. 
 
Ad pkt. 10 
Nye indsatsområder: 
SHI fremlagde ide om relation og en evt. samarbejdsaftale med Dansk Militærhistorisk Selskab. 
Almindelig enighed om at gå den vej. 
 
Ad pkt. 11 
Opdatering af aktivitetsliste: 
FMILHIS og ZEPPELIN sættes på listen. (SHI) 
 
Ad pkt. 12 
Eventuelt: 
JF: forventer ikke et pansertræf i Antvorskov i år. 
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KØ: 29 betalende medlemmer – restance 9 medlemmer. 
 
Næste møde: evt. under CMS d. 18. aug. 
 
 
 

Jens Henning Jensen 
       sekretær 
 
 
 
 
 
 

 
 


