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Bilag:
1. Referat af Bestyrelsesmøde, 22 november 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

1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Orientering fra Præsidium, herunder status FREMFOR
Opfølgning på aktioner fra bestyrelsesmødet 22. november 2019
Status Arbejdsprogram 2018-2021
a. Udvikling af DHM arrangementer
i. Generalforsamling 2020 og udviklingsseminar

4.
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5.
6.

7.

Emne

Bilag

2020. Dato, sted, drøftelse af program og indhold.
ii. Generalforsamling 2021 og udviklingsseminar
2021-I. Dato, sted, indledende drøftelse af program.
b. Materieludvalg
i. Status kørselsforbud og ophævelse af dette.
ii. FMI arbejde med MA-numre til kørere og vognkommandører.
iii. Status for forslag til vedligeholdelsesdirektiv.
iv. Ildslukkere til kampvogne og andre køretøjer.
c. Publikationer
d. Internationale relationer
i. Status Tank Net
e. Sponsor- og fundraiseraktiviteter
f. Medlemspleje og service
g. Hjemmeside og Sociale Medier
h. Samarbejdsaftaler
i. Forslag om tillæg til samarbejdsaftalen mellem
DHM, FMI og HKO
Økonomisk status
Aktioner ifm. forberedelser til kommende Åben Hede
a. Status uddannelsesbestemmelser
Eventuelt
a. Kommende møder
i. Bestyrelsesmøde september 2020
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REFERAT
Ad pkt. 1:
Velkomst af HRS. Dagsorden godkendt.
Ad pkt. 2 (PK): HRS gav status på vegne af PK. Præsidiet har ikke været samlet. Ved kommende valg til Præsidium udtræder Niels Henrik Bundsgaard. Emne til afløsning kontaktes.
Styregruppen for FREMFOR har gennemført to møder. Finansiering af projektet er afklaret
og på plads. Styregruppen er orienteret om spørgeskema undersøgelsen, og har drøftet hvilke tiltag/aktioner resultatet af undersøgelsen skal munde ud i. Arbejdet med FREMFOR er i
positiv fremdrift.
Ad pkt. 3 (Alle): Aktionslistens åbne punkter gennemgået og justeret/opdateret eller lukket.
Nye punkter tilføjet.
Ad pkt. 4:
a. (HRS)
i. 30 - 31. oktober 2020 planlægges gennemført i Nymindegab. Samme program som oprindelig planlagt, herunder søges samme indlægsholdere fastholdt. BK booker indkvartering og mødelokaler. JH aftaler arrangementspris
med cafeteria.
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ii. 12 - 13. marts 2021 i Vordingborg eller Antvorskov. BK undersøger muligheder for faciliteter på begge lokaliteter. Bestyrelsen opfordret til at overveje
emner og bidrage med forslag hertil. Umiddelbare emner:
- DHM arbejdsprogram
- Erfaringer under COVID-19 situationen, fokus på kommercielle medlemmer.
iii. Nuværende arbejdsprogram udløber i 2021. Ambitionsniveauet for nuværende program blev drøftet, herunder muligheden for at opdele programpunkterne yderligere. Muligheden for at inddrage medlemmerne yderligere i udviklingen af arbejdsprogrammet blev drøftet. Konklusionen er at
DHM skal fortsætte med at have et arbejdsprogram, det udgør en god
ramme for det videre arbejde.
Arbejdsprogrammet skal udtrykke hvad DHM vil i perioden (de kommende 3 år) inkl. prioritering af programpunkterne.
b. (FL) Materieludvalget har overordnet set været grounded siden kørselsforbuddet i
september 2019 og den efterfølgende COVID-19 situation. Der har ikke været mødeaktiviteter i 2020.
i. Kørselsforbuddet er fortsat gældende. Kørsel ifm. arrangementer kan kun finde
sted med indhentet dispensation fra FMI. Nødvendig kørsel til syn kan bemyn
diges af chefen for Forsvarets Færdselscenter efter samme retningslinjer som
gældende til Åben Hede 2020. Relations møde mellem chefen for HKO og
chefen for FMI er kalendersat til juni, hvor ophævelse af kørselsforbuddet vil
være et emne.
ii. MA nummer til DHM medlemmer afventer FMI afklaring og beslutning.
iii. Forslag til vedligeholdelsesdirektiv for historiske køretøjer er fremsendt til FMI
før jul. Anbefalingen er, at kørselsforbuddet ophæves i forbindelse med udgi
velse af vedligeholdelsesdirektivet. Afventer godkendelse ved FMI.
iv. Ildslukkere og ildundertrykkelsesanlæg i historiske køretøjer, generelt såvel
som på specifikke køretøjstyper (eksvis kampvogne), blev drøftet. Der er be
hov for kortlægning af krav til og behov for ildslukkere i forhold til køretøjernes
anvendelse. Tilsvarende skal mulighederne for tilvejebringelse og finansiering
undersøges nærmere. Materieludvalget undersøger og kommer med forslag.
Materieludvalget har besøgt ammunitionsfabrikken Denex (tidligere AMA), som
lukkes og er under afvikling. Diverse materiel er overdraget til DHM og oplagt i
Nymindegab.
c. Status quo
d. (JHJ) TankNet arrangement i 2020, med Holland som vært, er aflyst pga. COVID19. Holland har tilbudt at afholde arrangementet i efteråret 2021, hvor Danmark
havde tilbudt værtsskab. Danmark bliver herefter vært i 2022.
Centurion fra Holland endnu ikke ankommet til Danmark. Der er nationale bindinger i Holland i forhold til overdragelsen, som endnu ikke er afklaret. Hollands reaktion afventes.
e. Status quo.
f. Status quo.
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g. (KB og FPN) Ingen drøftelser grundet afbud. HRS roste de mange gode opslag på
sociale medier, bla. Facebook.
h. (HRS) Emnet blev bragt til erindring. Forslag om FMI repræsentation i DHM indskrives i samarbejdsaftalen. Oplæg til tillæg til/opdatering af samarbejdsaftalen
mellem DHM, HKO og FMI udarbejdes inden næste bestyrelsesmøde af JHJ.
Ad pkt. 5 (KØ) Gav økonomisk status. Der er fortsat medlemmer i kontingent restance for
2020. Kasseren kontakter medlemmer i restance.
Ad pkt. 6 (BM/BK): Åben Hede 2021 afholdes 27. juni. Planlægningsarbejdet genoptages på
initiativ fra Danske Artilleriregiment. DHM er meget tilfreds med at en medlemsforening
(GHRVPK) er repræsenteret i Danske Artilleriregiment arrangements organisation.
i. Udkast til uddannelsesbestemmelser for besætninger ved skarpskydning er tilgået
fra Ballistisk afdeling ved Danske Artilleriregiment. Udkastet gennemgået for bestyrelsen. Udkastets uddannelsesomfang og krav til besætninger blev drøftet. Materieludvalget går i dialog omkring udkastet.
Ad pkt. 7 (Alle):
Næste bestyrelsesmøde: 9. september 2020 kl. 1130 - 1600 på Ryes kaserne i Fredericia.

Jes Hebsgaard
Sekretær
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