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Deltagere:

Henrik R. Sommer (formand) (HRS)
Flemming Larsen (næstformand) (FL)
Poul Kiærskou (præsident) (PK)
Jes Hebsgaard (bestyrelsesmedlem) (JH)
John Frandsen (bestyrelsesmedlem) (JF)
Jens Henning Jensen (bestyrelsesmedlem) (JHJ)
Kristine Adler Nissen (bestyrelsesmedlem) (KAN)
Kurt Østrup Sørensen (Kasserer) (KØ)
Bjarne Møller (Hærkommandoen) (BM)
Bo Kjærgård (Hærkommandoen) (BK)
Afbud:
Henrik Klitskov (webmaster) (HK)
Flemming Paldrup Norup (1. suppleant) (FPN)
Kim Leerhøy (2. suppleant) (KL)
Kristine Bjerno, social media manager (KB)

Bilag:
1. Referat af Bestyrelsesmøde, 24 januar 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 er:

Pkt.

Emne

1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Orientering fra Præsidium
Evaluering af Generalforsamling og Udviklingsseminar
2019-I
Status Arbejdsprogram 2018 - 2021.
a. Udvikling af DHM arrangementer
Planlægning af Udviklingsseminar 2019-II, fastlæggelse af dato, lokalitet og emne

4.

Adresse
Prinsensgade 62B

Bilag

Telefonnummer
4036 7420
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DK-7000 Fredericia

Konto nr.:
1551-11217699

Leder
HRS
PK
Alle

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

G
O
D

HRS
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Pkt.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Emne

Bilag

b. Materieludvalg
c. Publikationer
d. Internationale relationer
Tank Net inviteres til Åben Hede 2019. Status
e. Sponsor- og fundraiseraktiviteter
f. Medlemspleje og service
g. Hjemmeside og sociale medier
h. Samarbejdsaftaler
Samarbejdsaftale mellem regimenter og museer/samlinger
Åben Hede 2019
Budget for 2019
Henvendelse fra Useeum vedr. museums-app
FES bestemmelser for traditionsbærende foreninger
Rabat for DHM medlemmer ved besøg hos organisationens foreninger (Forslag fra Bornholms Forsvarsmuseum)
Lukket punkt.
Eventuelt – næste møde
- Drøftelse af mødedatoer 3 – 4. kvartal 2019

Leder

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

FL
JHJ
JHJ
PK
KØ
FPN, KB
HRS

BM, BK
KØ
HRS
HRS
HRS
JHJ
Alle

REFERAT
Ad pkt. 1:
Velkomst af HRS. Dagsorden godkendt.
Ad pkt. 2 (PK):
Præsident, formand samt afgående formand har haft møde med chefen for Hærkommandoen 28 marts. Mødet resulterede i en opdateret samarbejdsaftale mellem DHM og Hærkommandoen. Chefen for Hærkommandoen tilkendegav positiv tilgang til og anerkendelse af
DHM arbejde samt betydningen af de frivilliges indsats i foreninger og samlinger. Afgående
formand Steen Holm Iversen fik overrakt Hærkommandoens skjold som tak for sin indsats.
Ad pkt. 3 (Alle):
Tilfredshed med arrangementet, bestyrelsen har ikke modtaget negative bemærkninger fra
deltagerne. Ændring af praksis med indførelse af en arrangementspris til dækning af måltider
fungerede godt, der blev et overskud på 23,- kr. Indhold, form og længde blev drøftet, blandt
andet i relation til, at en del medlemmer har lang transporttid.
Ad pkt. 4:
4.a. (Alle):
Udviklingsseminar 2019-II flyttes fra de oprindelige planlagte datoer 29 – 30 november til 22
– 23 november. Arrangementet gennemføres på Aalborg kaserne. Emner blev drøftet. Indkvartering, auditorium og mødelokaler bookes (BK og JH).
4.b. (FL):
Materieludvalgets kommissorium og struktur vil blive opdateret. Arbejdet påbegyndes ultimo
2019.
Uddannelsesbestemmelser for kørsel med historiske militære køretøjer er blevet præciseret.
Oversigt over godkendte køreinstruktører er opdateret.
Bestemmelser for synsprocedure af historiske køretøjer opdateres i samarbejde med Forsvarets Færdselscenter.
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Opdaterede bestemmelser og oversigter bliver uploadet på DHM hjemmeside snarest.
Hærkommandoen har til Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse fremsendt liste
over antallet af PMV M113 G3, som ønskes til DHM medlemmer. Køretøjerne er listet som
kørende henholdsvis static display.
Der er etableret kontakt til Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelses enhed, som
gennemfører LTS eftersyn på kran og spil udstyr. LTS eftersyn vil blive gennemført efter direkte aftale mellem LTS enheden og den enkelte forening.
Ressourcer til udarbejdelse af Vejledning for restaurering vil tidligst være til rådighed ultimo
2019
Telegrafhistorisk Samling/Militærhistorisk Samling Fredericias Venner seminar vedrørende
indtægtsdækket virksomhed blev aflyst på grund af for få tilmeldte. Sagen overføres til Materieludvalget, der vil tage de enkelte emner op efter nærmere direkte aftale med Ib Bager
Status på funktions udygtiggørelse af våben; processen kører.
Samarbejdet mellem Hærkommandoen og Materieludvalget i forbindelse med Hærens nyordning pr. 1 januar er etableret i forhold til registrering af materiel genstande i SAP (fabrik/lager)
Værkstedet i Nymindegab er i drift og kører godt. Afsluttende godkendelse af malerkabine
udestår dog fortsat. Økonomi for værkstedet er nu differentieret mellem drift og øvrige forhold.
Forsvarets Museums Kommission afholder møde i 22 maj i Vordingborg, efterfølgende ændret til 28 august i København.
4.c. (JHJ):
Behov for evaluering af DHM arrangementsvejledning blev drøftet. Opdatering af vejledningen blev besluttet iværksat.
4.d. (JHJ):
Tank Net er varslet om invitation til Åben Hede 2019. Officiel invitation er ikke udsendt. Emnet vil blive medtaget på Åben Hede møde 10 maj. Invitation vil også blive sendt til relevante
personer ved Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse. Program for gæster blev drøftet.
4.e. (PK):
Orienterede om de områder der arbejdes videre med. Muligheden for udarbejdelse af en
DHM vejledning til donor/fonds ansøgninger blev drøftet. Ib Bager kontaktes med henblik på
udarbejdelse.
4.f. (KØ):
Intet nyt i forhold til tidligere.
4.g. Udgår pga. afbud. DHM hjemmeside bliver emne på næste bestyrelsesmøde.
4.h. (HRS):
DHM har modtaget samarbejdsaftale mellem Livgarden og Livgardens Historiske Samling.
Eksisterende lokale samarbejdsaftaler kan, i tilknytning til DHM samarbejdsaftale med Hærkommandoen, anvendes som praktisk inspiration til foreningerne til udarbejdelse af egne lokale aftaler. Medlemmer med lokale samarbejdsaftaler (Livgardens Historiske Samling, Telegrafhistorisk Samling/Militærhistorisk Samling Fredericias Venner samt Jydske Dragonregiments Panserforening) kontaktes med henblik på at få et eksemplar af deres aftaler.
Ad pkt. 5 (BK):
Status i planlægningen blev gennemgået. Programmet er justeret lidt i forhold til tidligere år.
Møde med deltagere afholdes 10 maj
Ad pkt. 6 (KØ):
Budget 2019 gennemgået. Finansiering af deltagelse i Tank Net 2019 blev drøftet. Deltagelse i år er relativt dyrere på grund af rejseomkostninger til England. Mere detaljerede oplysninger om omkostninger i deltagelse fremskaffes (JHJ)
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DHM budget vil fremadrettet indgå som et punkt på generalforsamlingen.
Ad pkt. 7 (HRS):
Kendskabet til museums app´en videreformidles til DHM medlemmer med oplysning om, at
såfremt de er interesseret kan de individuelt tage kontakt til udbyderen. DHM vil som organisation ikke indgå i et direkte samarbejde.
Ad pkt. 8 (HRS):
Der er konstateret fejl i medlemsoversigten. Hærkommandoen fremsender rettelser i forhold
til DHM medlemmer til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (BM).
Ad pkt. 9 (HRS):
Emnet udskydes til drøftelse i rammen af etablering af støtteforening.
Ad pkt. 10: Lukket punkt.
Ad pkt. 11 (Alle):
Bestyrelsesmøder 2019:
- 9. september 2019, Ryes kaserne, Fredericia
- 22. november forud for Udviklingsseminar 2019-II, Aalborg kaserne.
Jes Hebsgaard
Sekretær
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