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Bilag:
1. Referat af Bestyrelsesmøde, 11 september 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
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Godkendelse af dagsorden
Orientering fra Præsidium, herunder status FREMFOR og
nyt forsvarsmuseum i Nymindegab
Siden sidst:
a. Ny chef for Hærkommandoen
b. Ny chef for Forsvarsministeriets Materiel og
Indkøbsstyrelse
Nye medlemmer/afgåede medlemmer
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Kørselsforbud for køretøjer tilhørende Krigsmuseet
Erfaringer fra nye bestemmelser efter ophævelse af kørselsforbud
Arbejde med driftsprofiler
Sag vedrørende indførelse af miljøzoner
Udviklingsseminar efterår 2021
Udviklingsseminar og generalforsamling februar/marts
2022
Nyt arbejdsprogram for bestyrelsen 2022-2025
Hjemmeside
Eventuelt
a. Næste bestyrelsesmøde
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REFERAT
Ad pkt. 1:
Velkomst af HRS. Dagsorden godkendt. Bestyrelsens aktionsliste blev gennemgået under
punktet. Åbne punkter gennemgået og justeret/opdateret eller lukket. Nyt punkt tilføjet.
Ad pkt. 2 (PK)
FREMFOR: Projektet er nu gået ind i fase 2, hvor arbejdet med at etablere rammerne for implementering af den kommende formidlingsplatform er gået i gang. Der skal sikres en fast
forankring af et projektkontor, der herefter kan fortsætte arbejdet med at anskaffe, etablere
og drive selve formidlingsplatformen. Fokus er endvidere på afklaring økonomi. Der arbejdes
på at sikre en varig økonomi og dermed driftssikkerhed for projektet. Ann-Christina Salquist
er fortsat engageret i FREMFOR.
Det nye forsvarsmuseum i Nymindegab: Status quo i projektet. Pga. Varde kommunes fokus
på etableringen af Flygtningemuseet sker der formentlig først fremdrift i 2022 eller 2023.
Pansermuseet og Artillerimuseet er nu samlet i Oksbøl i faciliteterne, der husede Pansermuseet og det tidligere Brandmuseum.
Ad pkt. 3 (HRS):
a. Der er aftalt møde med Hærens ny chef Generalmajor Gunner Arpe Nielsen. Mødet
finder sted 15. december.
b.Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse ny chef generalløjtnant Kim Jesper
Jørgensen har planlagt besøg ved to af de kørende foreninger GHR VPK og HKSKF.
DHM vil møde op.
Ad pkt. 4 (HRS orienterede i KØ fravær):
DHM har siden seneste bestyrelsesmøde haft tilgang af et nyt medlem og et medlem er afgået. Der har været en forespørgsel ifm. forsikringsspørgsmål vedrørende udlånte køretøjer
til Rindsholm Kro og evt. ændring af forsikringsansvar.
Ad pkt. 5 (HRS orienterede i KØ fravær):
DHM formue d.d. kr.17.425,22. To medlemmer i restance for 2020, betalingspåmindelse
udsendes. Drøftelse om 2021 skulle være kontingentfri eller ej. Der var enighed om at
udsende kontingentopkrævning for 2021, samme kontingentbeløb som vedtaget på seneste
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afholdte generalforsamling og med forventning om efterbevilget godkendelse på kommende
generalforsamling.
Ad pkt. 6 (JHJ/BM):
Der er fortsat drøftelser i Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse, afgørelse forventes snarligt
udsendt til Hærkommandoen. Forventningerne er at forholdet atter normaliseres.
Ad pkt. 7 (Alle):
Ved indførelsen i efteråret 2020 af de nye bestemmelser for kørsel med historiske køretøjer,
var hensigten at evaluere efter et år. COVID-19 situationen med aflyste arrangementer mv.
har medført, at der ikke ses et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag at evaluere på. Forventningen
er, at der foreligger et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag medio 2022. Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse har, siden indførelsen af bestemmelserne, modtaget to dispensationsansøgninger; én er godkendt og én er afslået.
Ad pkt 8 (BM):
Hærkommandoens direktiv for driftsprofiler på køretøjer foreligger i udkast. Udkastet udsendes snarligt til høring ved alle relevante parter (foreninger, militære myndigheder mv.). BM
orienterede om direktivets opbygning. HRS opfordrede BM til at bringe emnet op på møde i
Hærens Museumskommission, der herved kunne blive genoplivet med et emne, der vil komme til at berøre alle garnisonskommandanter, som har en relation til et af DHMs medlemmer
Ad pkt. 9 (JH):
Orientering om de skærpede krav til køretøjer ved kørsel i Miljøzoner (København, Århus,
Odense og Aalborg), som trådte i kraft juli 2020. Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse har
anmodet de kørende foreninger om at beskrive omfanget af/behovet for kørsel i Miljøzoner
med de historiske køretøjer. JH har kontaktet de kørende foreninger og afgiver et samlet svar
på vegne af DHM kørende foreninger.
Ad pkt. 10 (Alle):
Udviklingsseminar efterår 2021 afholdes 29-30 oktober på Antvorskov kaserne, Slagelse.
Der var i bestyrelsen enighed om at seminaret alene skal omfatte udviklingsdelen, generalforsamling udskydes til udviklingsseminaret forår 2022. HRS orienterer medlemmer herom.
Program blev drøftet, idet der var enighed om, at en del af programmet skal opdeles mellem
emner målrettet de kørende foreninger og emner målrettet de øvrige medlemmer. HRS udarbejder forslag til program under inddragelse af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Ad pkt. 11 (Alle):
Udviklingsseminar 2022-I og generalforsamling afholdes i Nymindegablejren. Planlægningsgrundlaget er første weekend i marts, alternativt anden weekend.
Emner til udviklingsseminaret fastlægges på kommende bestyrelsesmøde, idet medlemmerne spørges på udviklingseminaret efterår 2021.
Ad pkt. 12 (Alle):
Udskydes til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmedlemmerne bedes dog gøre sig overvejelser om, i hvilken retning DHM skal udvikle sig. Det nuværende arbejdsprogram for bestyrelsen udløber ved udgangen af 2021.
Ad pkt. 13 (Alle):
Udskydes til næste bestyrelsesmøde
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Ad pkt. 14 (Alle):
Næste bestyrelsesmøde ultimo september. Forslag til dato udsendes af HRS.
Jes Hebsgaard
Sekretær
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