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Danske Hærhistoriske Museer 
Referat af bestyrelsesmøde 
22. november 2019 kl. 1400-1530 

Aalborg Kaserne 
 

Deltagere:   

Henrik R. Sommer (formand) (HRS) 
Flemming Larsen (næstformand) (FL) 
Poul Kiærskou (præsident) (PK) 
Kurt Østrup Sørensen (Kasserer) (KØ) 
Jes Hebsgaard (bestyrelsesmedlem) (JH) 
John Frandsen (bestyrelsesmedlem) (JF) 
Jens Henning Jensen (bestyrelsesmedlem) (JHJ) 
Kristine Adler Nissen (bestyrelsesmedlem) (KAN) 
Bjarne Møller (Hærkommandoen) (BM) 
Bo Kjærgård (Hærkommandoen) (BK) 
 

Gæst: 
Kristine Bjerno, social media manager. (KB) Deltager i behandling af mødets pkt. 4.g. 
 
 
Afbud:   
Flemming Paldrup Norup (1. suppleant) (FPN) 
Henrik Klitskov (webmaster) (HK)   
Kim Leerhøy (2. suppleant) (KL)  

 
 
  
Bilag:  

1. Referat af Bestyrelsesmøde, 9 september 2019 
http://www.haermuseer.dk/index.php/publikationer/2-uncategorised/7-bestyrelsesmoder-2019 

2. Forretningsorden 
http://www.haermuseer.dk/images/pdf/bestyrelsen/20170524_DHM_Forretningsorden-for-bestyrelsen.pdf 

3. Bestyrelsens Arbejdsprogram 2018-2021 
http://www.haermuseer.dk/images/pdf/vejledninger/20180523-DHM-Bestyrelsens-Arbejdsprogram-2018-21.pdf 

 
Dagsorden for mødet: 

 
 

Pkt. 

 
 
Emne 

 
 
Bilag  

 
 

Leder 

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

1.  Godkendelse af dagsorden  HRS G 

2.  Orientering fra Præsidium  PK O 

3.  Opfølgning på aktioner fra bestyrelsesmødet 9. septem-
ber 2019 

 Alle D 

http://www.haermuseer.dk/
http://www.haermuseer.dk/index.php/publikationer/2-uncategorised/7-bestyrelsesmoder-2019
http://www.haermuseer.dk/index.php/publikationer/2-uncategorised/7-bestyrelsesmoder-2019
http://www.haermuseer.dk/index.php/publikationer/2-uncategorised/7-bestyrelsesmoder-2019
http://www.haermuseer.dk/images/pdf/bestyrelsen/20170524_DHM_Forretningsorden-for-bestyrelsen.pdf
http://www.haermuseer.dk/images/pdf/bestyrelsen/20170524_DHM_Forretningsorden-for-bestyrelsen.pdf
http://www.haermuseer.dk/images/pdf/bestyrelsen/20170524_DHM_Forretningsorden-for-bestyrelsen.pdf
http://www.haermuseer.dk/images/pdf/vejledninger/20180523-DHM-Bestyrelsens-Arbejdsprogram-2018-21.pdf
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Pkt. 

 
 
Emne 

 
 
Bilag  

 
 

Leder 

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

4.  Status vedr. kørselsforbud for historiske køretøjer og 
vedligeholdelsesdirektiv 

 BM og 
FL 

O/D 

5.  Status Arbejdsprogram 2018-2021 
a. Udvikling af DHM arrangementer 

i. Planlægning af Udviklingsseminar 2020-I, 27.- 
28. marts, Nymindegab, Indledende drøftelse af 
program 

ii. Generalforsamling 27. marts, Nymindegab. Drøf-
telse af emner og valg til bestyrelsen. 

b. Materieludvalg 
c. Publikationer 
d. Internationale relationer 

i. Tilbagemelding på Tank Net 2019 i England  
e. Sponsor- og fundraiseraktiviteter 
f. Medlemspleje og service 
g. Hjemmeside og Sociale Medier 
h. Samarbejdsaftaler 

i. Samarbejdsaftale mellem regimenter og muse-
er/samlinger 

ii. Forslag om tillæg til samarbejdsaftalen mellem 
DHM, FMI og HKO 

  
HRS 

 
 
 
 

 
FL 
JHJ 

 
HRS/JHJ 

PK 
KØ 
KB 

 
HRS 

 
JHJ 

 
 

6.  Økonomisk status 
a. Procedure for restancer. 

 KØ O 

7.  Ansøgning om medlemskab fra Historiske Samling og Ar-
kiv Himmerland 
 

 HRS G 

8.  Ansøgning om medlemskab fra Støtteselskabet for Den 
Militær-Medicinske Samling 
 

 HRS G 

9.  Forberedelse til Åben Hede 2020  BM, BK O 

10.  DISA samlingen. Status fremtidige forhold 
 

 JHJ O 

11 Eventuelt  
- Næste bestyrelsesmøde 27. marts 2020 
- Generalforsamling og udviklingsseminar 27-28. 

marts 2020, Nymindegab 

 Alle G 
 

 
REFERAT 
 
Ad pkt. 1:  
Velkomst af HRS. Dagsorden godkendt. 
 
Ad pkt. 2 (PK): Orienterede om etableringen af FREMFOR, et initiativ til fremme og formid-
ling af dansk forsvars- og krigshistorie. Styregruppen er nu etableret, og PK indgår som DHM 
repræsentant. 
 
Ad pkt. 3 (Alle): Aktionslistens åbne punkter gennemgået og justeret/opdateret. 
 
Ad pkt. 4 (BM/FL):  Kørselsforbuddet for de historiske køretøjer opretholdes fortsat. DHM er 
inddraget i Hærkommandoens arbejde omkring udarbejdelsen af Forsvarsministeriets Mate-
riel og Indkøbsstyrelses vedligeholdelsesdirektiv for historiske køretøjer. Hovedtrækkene i di-
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rektivet vil blive gennemgået på det forestående udviklingsseminar og de kørende foreninger 
vil få lejlighed til at afgive deres bemærkninger. Udgivelse af vedligeholdelsesdirektiv anses 
for en forudsætningsskabende faktor for ophævelse af kørselsforbuddet. 
 
Ad pkt. 5:  

a.  
i. Mulige emner:  

1. Præsentation af nye DHM medlemmer, hvor foreningerne tilbydes at 
orientere om deres virke. 

2. Orientering om etableringen af Danmarks Flygtninge Museum. 
3. Orientering om Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse virke. 
4. Formidling af historie i et overordnet perspektiv. 
5. Orientering fra Materieludvalget. 
6. Separat møde mellem Materieludvalget og de kørende foreninger. 

ii. Valg til bestyrelse: 
1. Næstformand/Formand for Materieludvalget (FL) er på valg og gen-

opstiller ikke. Øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg i 2020 tilkende-
gav ikke, at de ikke er indstillet på genvalg. Præsidie medlemmer på 
valg i 2020 blev ikke drøftet. 

b. (FL) Materieludvalget har afholdt møde:  
Hovedtemaet var kørselsforbuddet for de historiske køretøjer. Kørselsforbuddet 
har medført, at det igangsatte arbejde med driftsprofiler på køretøjer pt. ligger stille 
og afventer udgivelsen af vedligeholdelsesdirektiv for historiske køretøjer. 
Uddannelsesbestemmelser for køretøjer og synsbestemmelser er opdateret og 
udgivet på DHM hjemmeside. Bestemmelserne forudses at skulle revideres igen 
når vedligeholdelsesdirektiv for historiske køretøjer foreligger. 
Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelses LTS godkendelse af historiske køretøjer 
er afklaret. M578 og M113 MMEK version kan ikke godkendes. Øvrige køretøjsty-
per med kran kan godkendes. Afklaring i forhold til godkendelse af løfte-, træk- og 
surrings materiel er undervejs.  
Eftersynsfoldere for køretøjer er ved at blive digitaliseret. 
På Materieludvalgets havde foreningerne mulighed for at besigtige historiske vå-
ben. Foreningerne skal indsende ansøgning om donation af våben. Materieludval-
get udarbejder liste over tilgængelige våben. 
M/84 uniformssystemet tilgår DHM, og bliver oplagt med 1500 stk. i Nymindegab 
og 500 stk. i Kalbyris. Der bliver indført krav om forenings afmærkning på unifor-
merne ved deltagelse i arrangementer.  

       
c. (JHJ) gav status:  

Arrangementsvejledningen er redigeret og oplagt på DHM hjemmeside. 
Redigering af Adfærdskodeks pågår og forventes færdig senere på året (2019). 
 

d. (JHJ) DHM er tilbudt værtsskab for Tank Net i 2021. Værtsskabet i 2020 er Hol-
land og i 2022 Spanien.  

 
e. Status quo. 

 
f. Status quo. 

 
g. (KB) Udleverede og gennemgik notat ”Indhold til DHM hjemmeside”. Notatet ses 

som inspiration til drøftelser i bestyrelsen omkring hjemmesiden fremadrettet. 
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Hjemmeside indgår som emne på næste bestyrelsesmøde, evt. også et emne på 
næste seminar. 

h. (JHJ) Gav status på samarbejdsaftaler mellem DHM, Hærkommandoen og For-
svarets Materiel- og Indkøbsstyrelse. 
 

 Det samlede arbejdsprogram 2018 – 2021 behandles på bestyrelsesmøde i foråret  
         2020 mhp. evt. justering af status og ambitionsniveau.  

     
Ad pkt. 6 (KØ) Tidslinje for rykker for restance og udløb af medlemskab blev forelagt. Beta-
lingsfrist er løbende måned for generalforsamling plus en måned. Herefter rykker med en 
måneds frist hvorefter medlemskab udløber. 
 
Ad pkt. 7 og 8 (HRS):  Begge ansøgninger om medlemskab godkendte.  
 
Ad pkt. 9 (BM/BK): Gav status i forberedelserne til Åben Hede 2020. Arrangementet gen-
nemføres som et Danske Artilleriregiment arrangement. Danske Artilleriregiment har bedt om 
lister over deltagende køretøjer, materiel og personel fra DHM medlemmer.  En repræsentant 
fra de kørende foreninger ønskes med i planlægningsgruppen ved DAR. John Frandsen, 
GHRPVK, anbefales som repræsentant i gruppen. DHM fremsender snarest til BM besty-
relsens forslag over inviterede internationale og nationale VIP, der tilføjer HKO forslag til VIP 
og videresender til DAR således, at invitationer kan udsendes fra DAR i januar/februar 2020. 
 
Ad pkt. 10 (JHJ): Gav status på DISA våben samling, intet nyt i forhold til sidste bestyrelses-
møde. DHM afventer fortsat evt. henvendelse fra FMI. 
 
Ad pkt. 11 (Alle): 
Næste bestyrelsesmøde: 27. marts 2020 forud for generalforsamling og udviklingsseminar.  
Generalforsamling og udviklingsseminar: 27-28. marts 2020 i Nymindegab. Booking af loka-
ler og indkvarteringsfaciliteter er bekræftet (BK). 
Øvrigt: 
HRS har modtaget ansøgning om optagelse fra TFCV Beredskab. Ansøgningen videresen-
des pr. mail til bestyrelsen til udtalelse. Svarfrist 29. november. Efterfølgende er foreningens 
ansøgning godkendt af bestyrelsen og foreningen er optaget i DHM. 
PK foreslog DHM foretræde for den nye chef for Hærkommandoen i januar 2020 (uge 3 eller 
4). 
 
 
 
  

Jes Hebsgaard 
Sekretær 


