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www.haermuseer.dk 

20 september 2020 
 

Danske Hærhistoriske Museer 
Referat af bestyrelsesmøde 

11. september 2020 kl. 10.00- 14.00 
Ryes Kaserne, Fredericia 

 
Deltagere:   

Henrik R. Sommer (formand) (HRS) 
Flemming Larsen (næstformand) (FL) 
John Frandsen (bestyrelsesmedlem) (JF) 
Jens Henning Jensen (bestyrelsesmedlem) (JHJ) 
Kristine Adler Nissen (bestyrelsesmedlem) (KAN), deltagelse via Skype 
Jes Hebsgaard (bestyrelsesmedlem) (JH) 
Bjarne Møller (Hærkommandoen) (BM) 
Bo Kjærgård (Hærkommandoen) (BK) 
 
Gæst: 

Kristine Bjerno, social media manager. (KB) Deltager i behandling af mødets pkt. 4.g. 
 
Afbud:   

Poul Kiærskou (præsident) (PK) 
Kurt Østrup Sørensen (Kasserer) (KØ) 
Flemming Paldrup Norup (1. suppleant) (FPN) 
Henrik Klitskov (webmaster) (HK)   
Kim Leerhøy (2. suppleant) (KL)  
 
 
 
  
Bilag:  

1. Referat af Bestyrelsesmøde, 18 juni 2020 
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, herunder status FREMFOR og 
nyt forsvarsmuseum i Nymindegab 

 PK O 

3.  Opfølgning på aktioner fra bestyrelsesmødet 18. juni 2020  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.  Arbejdsprogram 2018-2021 
a. Udvikling af DHM arrangementer 

i. Generalforsamling 2020 og udviklingsseminar 
2020. Drøftelse af program og indhold. 

ii. Generalforsamling 2021 og udviklingsseminar 
2021-I. Dato, sted, indledende drøftelse af pro-
gram. 

iii. Drøftelse af udarbejdelse af nyt arbejdsprogram, 
form og indhold. 

b. Materieludvalg 
i. Drøftelse af ophævelse af kørselsforbud. 
ii. Ildslukkere mv. 

c. Publikationer 
d. Internationale relationer 

i. Status i hollandsk donation af Centurion kamp-
vogn. 

e. Sponsor- og fundraiseraktiviteter 
f. Medlemspleje og service 
g. Hjemmeside og Sociale Medier 
        i. Forslag til omdesigning af hjemmeside 
h. Samarbejdsaftaler 

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

  
HRS 

 
 
 
 

 
Alle 

 
FL 

 
 

JHJ 
JHJ 

 
 

PK 
KØ 

KB/FPN 
 

HRS 
JHJ 

 
O/D 
 
 
D 
 
 
D 
 
O 
 
 
O 
O/D 
 
 
O 
O 
O/D 
 
 
O/D 

5.  Økonomisk status  KØ O 

6.  Aktioner ifm. forberedelser til kommende Åben Hede  BM/BK O 

7. Eventuelt  
a. Kommende møder 

i. Generalforsamling 2020 og udviklingsseminar 
2020 6. – 7. november 2020. 

ii. Bestyrelsesmøde 6. november 2020 
iii. Generalforsamling 2021 og udviklingsseminar 

2021-I. Februar/marts 2021. 
 

 Alle G 
 

 
REFERAT 
 
Ad pkt. 1:  
Velkomst af HRS. Dagsorden godkendt. 
 
Ad pkt. 2 HRS gav status på vegne af PK.  
PK er fortsat DHM repræsentant i styregruppen for FREMFOR. Ann-Christina Salquist har 
givet tilsagn om at deltage på Udviklingsseminar 2020.  
Varde kommune er i færd med en større plan for den samlede museumsvirksomhed i kom-
munen, herunder også fysiske lokaliteter. Det nye forsvarsmuseum i Nymindegab indgår i 
denne plan. Beslutning om etableringstidspunkt afventer plan for etablering og evt. flytning af 
øvrige museer. Tidshorisont er pt. ukendt. 
 
Ad pkt. 3 (Alle): Aktionslistens åbne punkter gennemgået og justeret/opdateret eller lukket. 
Nye punkter tilføjet.  
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Ad pkt. 4:    
a. (HRS) 

i. Indbydelse og tilmelding er udsendt til medlemmerne. Program følger samme 
skabelon som det oprindelige arrangement i foråret, udsendes når aftaler 
med indlægsholdere er afklaret. Chefen for Hærkommandoen har givet til-
sagn om deltagelse.  

ii. 12 - 13. marts 2021 i Vordingborg (1. prioritet) eller Antvorskov (2. prioritet) 
under forudsætning at COVID-19 restriktioner er ophævet. BK rykker for svar 
på fremsendt booking af faciliteter. Mulige emner drøftet: 

- Internationale relationer. 
- ”Det gode værtsskab”, hvordan får gæster en god oplevelse, og hvor-

dan får vi gæster til at komme igen. 
- Debatemne: Hvorledes skal DHM profil være? Skal ses i relation til at 

arbejdsprogrammet udløber i 2021.  
- Emner fremsat af medlemmer på Udviklingsseminar 2020. 

iii. Nuværende arbejdsprogram udløber i 2021. Arbejdsprogrammets enkelte 
punkter gennemgået. Længere drøftelse om DHM udvikling og rolle de næ-
ste 3 – 4 år udspandt sig. Arbejdsprogrammets fremtidige indhold og ambiti-
onsniveau medtages som et emne til drøftelse på Udviklingsseminar 2021-I.  

 
b. (FL) Der har ikke været mødeaktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde. 

 
i.  FMI har ophævet det midlertidige kørselsforbud. BM orienterede om status i 
ophævelsen. Det er nu et krav, at man som kører og vognkommandør skal have 
et medarbejdernummer i Forsvaret. For kørsel med hjulkøretøjer er forholdene 
normaliseret med undtagelse af kolonnekørsel. Kørsel med dimensionsoverskri-
dende køretøjer og bælte køretøjer må kun finde sted inden for Forsvarets egne 
etablissementer og i øvelsesterræn. Regimenter, som har en kørende forening 
tilknyttet, skal operationalisere betingelserne i ophævelsen i forhold til egne loka-
le bestemmelser, herunder indgår også bestemmelser for eftersyn af køretøjerne 
samt oprettelse af medarbejdernummer til den tilknyttede forenings medlemmer. 
Regimenterne skal over for Hærkommandoen afgive klarmelding, når forholdene 
er implementeret. Erfaringerne med betingelserne vil blive taget op om et år. 
     
ii.  FL gennemgik historik på problematikken omkring genanskaffelse af ildslukke-
re. Materieludvalget er i færd med at udarbejde et samlet notat for ildslukkere, 
inkl. ildundertrykkelsesanlæg, i de historiske køretøjer. Heri indgår også forhold 
omkring økonomi. Notatet forventes at foreligge ved Udviklingsseminaret i no-
vember.   

      
c. Status quo, idet JHJ oplyste at publikationer også kan være andet end papir publi-

kationer, eksvis. instruktionsvideoer eller filmklip fra You Tube. 
 

d. (JHJ) Der er fortsat nationale forhold i Holland i forhold til overdragelsen af Centu-
rion, som endnu ikke er afklaret. JHJ forsøger én gang mere at få aftalen i hus. 
Lykkedes det ikke, droppes projektet. 
Deltagelse i internationale relationer blev drøftet, herunder ambitionsniveauet. 
Værtsskab for Tank Net arrangement i 2022 fastholdes. 

 
e. (HRS) Anbefaler at nuværende niveau med guide og information fastholdes. Opret-

telse af evt. støtteforening blev drøftet, herunder hvorledes økonomi kan håndte-
res.  
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f. Status quo. 

 
g. (KB) Design af ny hjemmeside ligger i udkast. KB sender link til udkastet til besty-

relsen mhp afprøvning og kommentering.  
For brug af medier generelt, er der behov for drøftelser om formål skal målrettes 
mere specifikt, herunder også ressourcebehov og administration, samt analyse af 
området, mhp. at skabe både et bedre grundlag for indsats og fastlægge ambiti-
onsniveauet.  

h. (HRS) Samarbejdsaftalen mellem DHM, HKO og FMI skal have fokus. Behov for 
evt. yderligere samarbejdsaftaler skal kortlægges. Der bør, som et tilbud til de kø-
rende foreninger, udarbejdes en skabelon for samarbejdsaftaler mellem regiment 
og kørende forening.  

     
Ad pkt. 5 (KØ) HRS gav status i KØ fravær. 12 medlemmer er fortsat i kontingent restance 
for 2020. Kasseren kontakter medlemmer i restance. 
 
Ad pkt. 6 (BM/BK): Åben Hede 2021: Planlægningsarbejdet afventer indkaldelse fra Danske 
Artilleriregiment. 
 
Ad pkt. 7 (Alle): 
Kommende møder 

i. Generalforsamling 2020 og udviklingsseminar 2020 6. – 7. november 2020 i Ny-
mindegablejren 

ii.   Næste bestyrelsesmøde: 6. november 2020 kl. 1330 i Nymindegablejren. 
                Præsidiet vil blive indbudt til et samlet bestyrelses- og præsidie møde efter bestyr-            
                elsesmødet. 
   iii.  Generalforsamling 2021 og udviklingsseminar 2021-I. 12 – 13 marts 2021. 
 
 
 
 
  

Jes Hebsgaard 
Sekretær 


