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Konklusionsreferat fra stiftende generalforsamling i 
Danske Hærhistoriske Museer. 

  
 
 
 
  

Til stede: 
Fra bestyrelsen: 
H. Sommer (formand) HS 
S. Thomsen (1. Næstformand) ST 
S.H. Iversen (2. næstformand ) SH 
J.H. Jensen (Bestyrelsesmedlem) JHJ 
B. Kjærgård (Bestyrelsesmedlem og materielansvarlig) BK 
K. Leerhøy (Bestyrelsesmedlem) KL 
  
  
  
Øvrige deltagere: 
Eigil Schønning – Hærens Officerskole. ES 
Ole Frantzen – Statens Forsvarshistoriske Museum. OF 
Søren Almer Nielsen – Statens Forsvarshistoriske Museum. SAN 
Jens Ole Christensen – Statens Forsvarshistoriske Museum. JOC 
Thomas Tram Pedersen – Koldkrigsmuseum Stevnsfort. TTP 
Poul Rochler – Telegrafregimentets Historiske Samling. PR 
Poul E. Ebbesen - Telegrafregimentets Historiske Samling. PEE 
Ib Bager – Telegrafregimentets Historiske samling. IB 
Preben Petersen – Fyns Militærhistoriske Samling. PR 
Orla Kops – Totalforsvarsmuseet. OK 
Kim Scharbau – Hærens Kampskole KS 
Christian Flamand – Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening. CF 
Bent Jellesmark - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening. BJ 
John V. Larsen – Gillelejegruppen. JVL 
Frank Jensen – Gillelejegruppen. FJ 
Jes Touvdal – Gillelejegruppen. JT 
Stig Carlsen – Historisk Samling v. Gardehusarregimentet. SC 
Tage Byrnak – Skive Garnisions Historiske Samling. TB 
Jesper Gram-Andersen – Livgardens Historiske Samling. JGA 
  
                                                                             
  



  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
  

1.    Valg af dirigent. 
2.    Projektgruppens beretning. 
3.    Godkendelse af udkast til vedtægter. 
4.    Forslag til etablering af præsidium, bestyrelse med tilhørende suppleanter og 

revisorer. 
5.    Kandidatliste. 
6.    Valg af afstemningsform. 
7.    Valg af bestyrelse 

a.    Formand vælges for en valgperiode af to år. 
b.    Næstformand vælges for en valgperiode af et år. 
c.     Kasserer vælges for en valgperiode af to år. 
d.    Bestyrelsesmedlemmer vælges således: 

                                                                               i.     To medlemmer for valgperiode af to år. 
                                                                              ii.     To medlemmer for valgperiode af ét år. 

e.    Valg af to suppleanter til bestyrelsen: 
                                                                               i.     En suppleant for valgperiode af to år. 
                                                                              ii.     En suppleant for valgperiode af ét år. 

8.     Valg af revisor og en revisor suppleant. 
a.    En revisor for valgperiode af to år. 
b.    En revisor suppleant for valgperiode af ét år.  

  
  

  
  
  
Den stiftende generalforsamling Danske Hærmuseer afholdtes torsdag d. 29. september 
2011, kl. 1800 med Statens Forsvarshistoriske Museum som vært. 
  
Projektgruppens formand Henrik Sommer bød velkommen til forsamlingen. 
  
Statens Forsvarshistoriske Museums direktør Ole Frantzen bød som vært velkommen til 
Tøjhusmuseet – hvorefter forsamlingen fik mulighed for at se den nystartede Afghanistan 
udstilling mv. 
  
Herefter startedes den egentlige generalforsamling. 
  
  
  
  

  
   
 

  



  

Punkt 1. 

Eigil Schønning valgt som dirigent. 
  
  
Punkt 2. 
Henrik Sommer gennemgik formandens beretning. 
HS - siden stormødet sidste år har projektgruppen arbejdet frem mod den stiftende 
generalforsamling af ”Danske Hærhistoriske Museer”. 

·      Der er udarbejdet forslag til vedtægter i en forening, der forsøger at favne bredt. 
·      Bestyrelsen har udarbejdet udkast til ”Brug og anvendelse af hærhistoriske 

museumskøretøjer”. 
·      Videre er der udarbejdet udkast til ”Vejledning for gennemførelse af arrangementer 

med museumskøretøjer”. 
·      Udarbejdet udkast til ”Etisk vejledning”. Altså en slags sikkerhedskodeks for kørsel 

med store og tunge køretøjer. 
·      Nedsat og iværksat et materieludvalg under Projektgruppe Museum, der 

indledningsvis har fokus på museumskøretøjer. 
·      Besøgstal for medlemmernes foreninger indgår for første gang i SFHM´s årsrapport 

2010. 
·      Første møde i Hærens Museumskommission afholdt med deltagelse af 

projektgruppens formand. 
·      Garnisonskommandanterne vil få til opgave at varetage museumsvirksomheden. 

  
Mht. materieludvalg ses det af projektgruppen som et meget vigtigt tiltag, idet der er et ønske 
om kørsel i museumskøretøjerne og dermed også et behov for reservedele. 
Det anbefales Hærens Museums Kommission at oprette et materieludvalg. 
  
Projektgruppen er også stolt over at figurere i SFHM’s årsrapport. Det synliggør en stor 
tilskuerkreds og interesse for de forskellige samlinger. 
  
Med hensyn til direktivet til garnisionkommandanterne, så er det nuværende udkast næsten 
færdigt. Det baserer sig hovedsagelig på frivillig arbejdskraft, og der vil være mulighed for 
garnisonskommandanten at søge om at få tildelt midler. 
  
  
Som et resultat af projektgruppens samarbejde med Statens Forsvarshistoriske Museer kan 
nævnes: 
  

•      SFHM har for nylig meldt ud at museet ser den nuværende decentrale struktur i 
hæren, bestående af regimentale samlinger, foreninger og garnisions-specifikke 
samlinger som den pt. bedste måde at sikre den hærhistoriske arv under de 
nuværende vilkår. 

•      Museet har ikke hverken faciliteter eller ressourcer til udstille eks. køretøjer, der er 
repræsentative for den nyere hærhistoriske arv.   

•      Museet har meldt ud at de vil støtte en central formidling af samlingerne. 
  
  
  
 
 
 
Der har kun været afholdt ét møde i Hærens Museumskommission, selvom der skal afholdes 
to møder årligt, men da Forsvarets Museumskommission skal afholde møde i november ville 
det være en god ide at holde det sidste møde umiddelbart før dette. 
  
 
 



 
Projektgruppen vil opfordre den nye bestyrelse at videregive nedenstående anbefalinger som 
anført nedenfor: 
  
  
Hærens Museumskommission opfordres til: 
  

1.     At fastlægge overordnet policy for håndtering af det hærhistoriske område indenfor 
hæren herunder indtænke eks. Veteranområdet. 

2.     At identificere og registrer alle historiske samlinger i hæren. 
3.     I samarbejde med SFHM at udarbejde en sammenhængende profilering og 

synliggørelse med henblik på at fremme formidlingen overfor publikum. 
4.     At synliggøre og formalisere de af samplingerne anvendte faciliteter. 
5.     At synliggøre og formalisere brugen af det i samlingerne værende materiel (eks. 

køretøjer). 
6.     Formidle materiel der kan understøtte samlingsopbygninger 

og  restaureringsarbejder. 
7.     I samarbejde med FMT og SFHM at etablere en materielstruktur for materiellet i 

samlingerne hvorved dette kan registreres, identificeres og ejerskabsforholdene kan 
afklares og synliggøres! 

8.     At igangsætte en sammendragning og registrering af historiske køretøjer, der pt. er 
opstillet i garnisonsøvelsesterræner og på kaserner, og som ikke anvendes som 
vartegn mv. 

9.     Nedsætte bedømmelseskommission der kan udpege restaurable individer samt 
individer der kan bortsælges af SFHM eller nyttiggøres til reservedele. 

10.  Afklare mulighederne for at etablere et kontrolleret bortsalg i rammen af SFHM af 
historisk materiel herunder køretøjer (primært M10 og Sherman skrog m.m.) der kan 
finansierer restaurering, samlingsetablering og opbygning i frivillige foreninger indenfor 
hæren. 

  
  
Beretningen blev vedtaget uden bemærkninger. 
  
  
Punkt 3. 
Indledningsvis blev det gjort klart, at de fremmødte kunne stemme om de udsendte ”forslag til 
vedtægter”. 
OK mente, der var en fejl i § 3, stk. 1 – denne paragraf muliggjorde uønskede indmeldelser. 
HS henviste til § 3 stk. 3 – hvoraf det fremgår, at medlemskab skal godkendes af bestyrelsen. 
  
Forslag til vedtægter vedtaget. 
   
  
Punkt 4. 
Projektgruppen anbefalede, at valg til præsidiet udskydes til juni 2012, således at den nye 
bestyrelse ville få mulighed for at udfinde de rigtige personer. 
  
Anbefalingen vedtaget. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Punkt 5. 
Kandidatliste: 

Hverv Navn Stiller 
Formand Henrik Sommer Bestyrelsen og 

Telegrafregimentet 
Næstformand Steen Holm Iversen Bestyrelsen og 

Telegrafregimentet 
Kasserer Kim Leerhøy Bestyrelsen og 

Telegrafregimentet 
Bestyrelsesmedlemmer 
(4 stk.) 

Jens Henning Jensen 
  
  
Stig Carlsen 
  
Ib Bager 
  
Christian Arildsen 
  
Orla Kops 
  
Bo Kjærgaard 
  
Christian Flamand 

Bestyrelsen og 
Telegrafregimentet 
  
Gardehusarregimentet 
  
Telegrafregimentet 
  
Ingeniørregimentet 
  
Totalforsvarsmuseet 
  
Telegrafregimentet 
  
Telegrafregimentet 

1. suppleant 
2. suppleant 

    

Revisor 
Revisorsupplement 

    

  
 
 
Punkt 6. 
Vedr. afstemningsform blev følgende aftalt. Håndsoprækning og skriftlig som angivet 
nedenfor. 
  
  
Punkt 7. 
Da der kun var en kandidat til hver af de tre første poster (formand, næstformand og kasserer) 
– var der enighed om afstemning ved håndsoprækning for disse. Herefter valgt: 
  
Som formand:                                                                Oberst Henrik Sommer – Chef for 
Hærens Kampskole 
  
Som næstformand:                                   Major Steen Holm Iversen – Hærens Kampskole og 
                                                                                                            formand for Hærens 
Kampskoles Køretøjshistoriske Forening 
  
Som kasserer:                                                                 Kim Leerhøy – formand 
for Jydske Dragonregiments 
                                                                                                            Veteranpanserforening 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Valg til 4 bestyrelsesposter – da der var flere kandidater end bestyrelsesposter blev 
afstemningen foretaget skriftligt. 
  
Herefter valgt til bestyrelsen: 
  

Major Stig Carlsen – daglig leder af Historisk Samling v. 
Gardehusarregimentet 

  
                                                                                                            Generalmajor Ib Bager – 
Pensioneret 
  
                                                                                                            Jens Henning Jensen 
formand for 
                                                                                                            Gillelejegruppen 
  
                                                                                                            Oberst Christian Arildsen 
– Chef for 
                                                                                                            Ingeniørregimentet 
  
  
Som 1. suppleant forespurgt og valgt: 
  
                                                                                                            Oberst Orla Kops – 
Totalforsvarsmuseet 
  
Som 2. suppleant forespurgt og valgt: 
  
                                                                                                            Christian Flamand – 
formand for Dansk Militærhistorisk 
                                                                                                            Køretøjsforening 
  
Bestyrelsen konstitueres ved første bestyrelsesmøde. 
  
 
 
 
Punkt 8. 
Som revisor og revisorsuppleant valgtes 
  
                                                                                                            Kaptajn Poul Rochler – 
Daglig leder Telegrafregimentets 
                                                                                                            Historiske Samling 
  

Preben Petersen – Formand for Fyns Militærhistoriske Samling 
 
 
 
 
 
Punkt 9. 
Ingen emner. 
  
Dirigent Oberst Eigil Schønning takkede for god ro og orden. 
  
  

  
Jens Henning Jensen 

Sekretær 
Hær museets projektgruppe. 

 


