Danske Hærhistoriske Museer

Referat GENERALFORSAMLING 20. marts 2012
kl. 1830 i Fredericia, Ryes Kaserne.

Til stede:
Fra bestyrelsen:H. R. Sommer (formand) HRS
S.H. Iversen (næstformand) SHI
K. Leerhøy (bestyrelsesmedlem) KL
I. Bager (bestyrelsesmedlem) IB
C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) CA
S. Carlsen (bestyrelsesmedlem) SC
J.H. Jensen (bestyrelsesmedlem) JHJ

Følgende foreninger repræsenteret:
Hærens Kampskoles Køretøjshistoriske Samling
Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening
Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening
Gillelejegruppen
Telegrafregimentets Historiske Samling
Ingeniørregimentets Historiske Samling
Prinsens Livregiments Mindelokaler
Slesvigske Fodregiments Soldaterforenings Militærhistoriske Samling
Aalborg Forsvars- og Garnisionsmuseum
Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Militærpolitiets Historiske Samling
Hjemmeværnets Historiske Virksomhed
Totalforsvarsregion Syd
Militærkøretøjs Klubben
Dansk Militærhistorisk Køretøjs Forening
Foreningen til bevarelse af koldkrigens køretøjer
Fyns Militærhistoriske Samling
Livgardens Historiske Samling (melder sig ind snarest)

Dagsorden for generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Præsidiets beretning og plan for kommende år
Bestyrelsens beretning herunder plan for kommende år
DHM regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg til DHM’s præsidium
Valg til DHM’s bestyrelse – på valg: Næstformand og to bestyrelsesmedlemmer (vælges i lige
år for 2 år ad gangen)
samt 1. suppleant til bestyrelsen (vælges i lige år for 2 år ad gangen)
9. Revisor og revisorsuppleanter ikke på valg i lige år
10. Eventuelt

Formand Henrik Sommer (HRS) bød velkommen, idet han konstaterede, at der var et godt fremmøde.
17 foreninger var mødt op for samlet med fælles kræfter at løfte Danske Hærhistoriske Museers formål
– at fremme og bevare hærens historie.

Punkt 1.
Bestyrelsen forslog Steen Thomsen som dirigent. Ingen modkandidater. Enstemmigt valgt.
Steen Thomsen (ST) bad om forsamlingens godkendelse til at fortsætte generalforsamlingen, selvom
denne ikke var rettidigt indkaldt.
Forsamlingen godkendte enstemmigt generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig.

Punkt 2.
Formanden oplyste kort, at præsidiet ikke er oprettet, samt at forklaringen var indeholdt i bestyrelsens
beretning.

Punkt 3.
Bestyrelsens beretning – HRS – Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder siden september sidste år.
Her har bestyrelsen forsøgt at samle og styre i samme retning for alle museer.
- Der er arbejdet på et adfærdskodeks, der i første omgang retter sig mod køretøjssamlingerne.
Det vil blive udsendt, når det er færdigt.
- Bestyrelsen arbejder på en arrangementguide, som skal hjælpe foreninger og samlinger med alle
de vanskelige elementer, der kan være i et arrangement.
- En årsplan er udfærdiget – og uddybes efterfølgende.
- Materielstyring – hvordan skal materiellet organiseres, registreres og hvordan bruger vi det
bedst.
- Bestyrelsen arbejder gennem Hærens Museums Kommission(HMK), hvor vi forsøger at lægge
presset de rigtige steder. Det kniber dog noget med fremdriften - dog er det nu lykkedes at få
sendt direktivet til Garnisonskommandanterne, hvori bl.a. er indeholdt ansvaret for den lokale
museumsvirksomhed. Vi arbejder fortsat på at forbedre forholdene omkring materiellet. FMT
har udsendt et dokument om håndteringen af kasseret materiel. DHM har bemærkninger til den.
Som et eksempel på at vores arbejde begynder at bære frugt, kan nævnes Lynetten, hvor der
netop er reddet 3 fuldt funktionsdygtige Detroit diesel dobbelt motorer og 2 enkeltmotorer til
reservedels brug – alle motorer som passer i panserjager M10. Disse er nu reddet til
samlingerne.
Et rigtig godt eksempel på, at noget er ved at blive kasseret - men reddes gennem netværket.

-

Som noget nyt skal også nævnes artiklen i bladet ”HÆREN”, hvori DHM’s tilblivelse og
arbejde beskrives.
Tildelingen af faciliteter på kasernerne kan blive klemt i disse tider, hvor man rundt omkring
må rykke sammen. De sidste, der får plads, er museerne. Der er udfordringer – bla. for
GHRVPK i Fredskoven i Næstved, hvorimod der pludselig er fundet nye lokaler for
Kampskolen i Oksbøl.
Glædeligt er det også, at det ser ud til, at det vil blive muligt at bruge kampvognsværkstedet i
Nymindegab, således at større opgave kan klares der.
Faciliteter er nødvendige, hvis de frivillige fortsat skal være at finde, og DHM skal presse på
sammen med Statens Forsvars Historiske Museum (SFHM).

Årsplan
I årsplanen for 2012 ligger færdiggørelsen af:
- Adfærdskodeks
- Sikkerhed omkring køretøjer
- Materieludvalg
- Plan for stormøde. Stormødet afholdes, såfremt en undersøgelse viser, at der er alm. Interesse
herfor. Bestyrelsen vil kontakte medlemsforeningerne.
- Arrangementguide.
- Materiel registrering – ønske om at registrering af nøglemateriel. Der er tale om værdifuldt
materiel, som henstår i garnisioner og på øvelsespladser. Som eksempel kan nævnes, at en af
forsvaret Sherman kampvognsvrag blev udbudt til 1 million kroner.
- Alle køretøjer med historisk arv skal registreres. Vi har startet med panserkøretøjerne, men vil
også begynde på hjulkøretøjerne.
- Nye regler for deaktivering af museumsvåben. Der arbejdes i SFHM og Rigspolitiet på at
udarbejde et forslag til Justitsministeriet for Varig Funktionsudygtiggørelse af Museumsvåben
til udstilling. Forhåbentlig kommer der nyt fra Justitsministeriet i 2012 eller 2013.
- Præsidiet.

Punkt 4.
Der er ikke udfærdiget noget regnskab, da der ikke har været udgifter som sådan, ligesom der på
stiftelsen ikke blev aftalt kontingent.
Der var almindelig enighed i forsamlingen om, at der skal indføres i vedtægterne, at der skal
fremlægges beretning om budget og kontingent.

Punkt 5.
Ingen indkomne forslag.

Punkt 6.
Kontingent foreslås som 100 kr. årligt. Enstemmigt vedtaget.

Punkt 7.
Valg til præsidiet.
Da det er af stor vigtighed at finde de rigtige personer til præsidiet, har bestyrelsen valgt bruge mere tid
på processen. Vi vil bruge bl.a. Ib Bagers store netværk til at finde personerne, og derefter vil
forslagene blive lagt ud pr. mail til medlemmerne for godkendelse. Bestyrelsen håber, at forsamlingen
har forståelse for processen og vil godkende denne løsning.
Slesvigske Fodregiments Soldaterforenings Militærhistoriske Samling så helst ikke for stor
dominans fra Forsvarets side, hvorfor de foreslog et eksempel på præsidiets sammensætning:
repræsentant fra Sønderborg Slot, Tøjhusmuseet, Ib Bager, erhvervslivet samt en repræsentant fra en
vilkårlig handelsstandsforening.
Forslaget noteret.
Bestyrelsens foreslåede fremgangsmåde omkring godkendelse af præsidiet pr. mail – godkendt af
forsamlingen.

Punkt 8.
Valg til bestyrelsen jf. vedtægterne:
Næstformand for to år – vælges i lige år.
Bestyrelsen indstillede nuværende næstformand Steen Holm Iversen – ingen modkandidater.
Steen Holm Iversen valgt.
To bestyrelsesmedlemmer for to år – vælges i lige år.
Bestyrelsen indstillede de to nuværende bestyrelsesmedlemmer Jens Henning Jensen og Ib Bager –
ingen modkandidater.
Jens Henning Jensen og Ib Bager valgt.
1. suppleant til bestyrelsen for 2 år – vælges i lige år.
Bestyrelsen foreslog Orla Kops.
Orla Kops blev valgt.

Punkt 9.
Revisorer og -suppleanter valgt i 2011 for 2 år.

Punkt 10.
Eventuelt.
Knud Hansen, Slesvigske Fodregiments Soldaterforenings Militærhistoriske Samling anførte, at der
ved fremtidige indkaldelser tydeligere burde stå, hvem der er i bestyrelsen.
Steen Iversen, næstformand, indrømmede, at bestyrelsen ikke har været skarpe nok i
informationsvirksomheden, samt at det i fremtiden vil blive bedre. Samtidig opfordrede han til, at de
tilstedeværende også informerede om DHM videre ud i andre relevante foreninger.
Christian Flamand, Dansk Militær Køretøjs Forening, gjorde opmærksom på, at vedtægternes § 7
ikke fandtes. Den kunne jo fx indeholde ”indkomne forslag”.
Henrik Sommer, formand – bestyrelsen vil samle op på de uhensigtmæssigheder, der er i vedtægterne
og ændre dem på næste generalforsamling.
Henrik Sommer, formand, udtalte vigtigheden af at have et logo og fremviste det resultat, som
bestyrelsen indtil nu var kommet til.
Der var enighed om, at det ikke kunne besluttes nu men skal behandles som et forslag på næste
generalforsamling.
Poul Rochler, Telegrafregimentets Historiske Samling, forstod logoets sammensætning (Trelleborgs
volde, musket og sabel/huggert) men var af den opfattelse, at der burde være mere tekst, der angiver
foreningens navn.
Knud Hansen, Slesvigske Fodregiments Soldaterforenings Militærhistoriske Samling, ønskede at vide,
hvordan kontingent vil blive opkrævet.
Kim Leerhøy, kasserer, oplyste, at kontingent vil kunne ske via bankoverførsel (netbank mv.)
Eric Lerdrup Bourgois, Den Kongelige Livgardes Historiske Samling, opfordrede alle til at lave en
formidlingsdatabase, således at man har mulighed for at kunne søge en genstand, som andre måske har
flere af.
Henrik Sommer, formand, var enig i princippet/ideen og anførte, at bestyrelsen faktisk foreslår en
byttebørs i Materieludvalgets kommisorie.
Steen Iversen, næstformand, forklarede, at der i flere år har været en dialog med SFHM omkring, hvad
man kan opnå ved et samarbejde. Ud over på det materielle område – så er der også skabt en
portal/linkside hos SFHM (http://sfhm.dk/info/link.htm)

Helge Moosmann, Slesvigske Fodregiments Soldaterforenings Militærhistoriske Samling, foreslog et
kort referat om hver forening, idet SFSMS har mange forskellige ting i deres samling, som kunne være
interessant for andre.
Han ville også gerne opfordre til, at hvis medlemmerne kom i kontakt med militærgenstande med
markeringen SFP (Slevigske Fodregiments Parolefond), så vil foreningen gerne informeres, idet
genstandene er givet bort på urigtig vis.
Dirigenten, Steen Thomsen, takkede for god ro og orden.
Formanden, Henrik Sommer, afsluttede mødet med at takke Telegrafregimentets Historiske Samling
for dets gæstfrihed.

Jens Henning Jensen
Sekretær
Danske Hærhistoriske Museer.

