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Danske Hærhistoriske Museer
Referat fra ekstraordinær generalforsamling
Onsdag 11. maj 2016 kl. 1030
I henhold til organisationens vedtægter blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i
Danske Hærhistoriske Museer. Generalforsamlingen blev afholdt på Flyvestation Karup. Den
ekstraordinære generalforsamling blev afholdt med følgende dagsorden i tilknytning til bestyrelsen møde samme dag.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
a. Ib Bager blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelse og
dagsorden var udsendt 1. maj og dermed i overensstemmelse med organisationens vedtægter.
b. Dirigenten konstaterede yderligere at ingen af organisationens medlemmer
havde givet møde, hvorved vedtægtsændringen iht. organisationens vedtægter
kunne vedtages med simpelt flertal.
2. Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. §3 ændres således:
§ 3.
Stk. 1.
Stk. 2

MEDLEMMER
Som medlemmer af DHM kan optages museer, samlinger, foreninger, myndigheder
og institutioner, der ønsker at støtte det i § 2 anførte formål.
Medlemsorganisationerne opdeles i følgende kategoriseringer:
Organisatoriske museer og samlinger, som indgår i en myndigheds organisation under Hæren.
Associerede museer og samlinger, som er relateret til den danske hær, som
er forenings- eller fondsejet, og som er fysisk placeret på et militært etablissement eller i nær tilknytning hertil.
Private hærrelaterede museer og samlinger, som er ejet af en privat juridisk
entitet (forening, fond, virksomhed eller privatperson). Museer og samlinger,
der er ejet af en offentlig institution uden for Forsvaret, defineres også som
private.
Affilierede museer og samlinger, der i deres indhold og virke som sådan ikke
er relateret til den danske hær, men som ønsker at støtte den danske
hærhistoriske sag.
Statsanerkendte museer, som er underlagt museumsloven der i deres indhold
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og virke er hærrelateret eller som blot ønsker at støtte den danske hærhistoriske sag.

Forslaget blev vedtaget.
3. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Steen Holm Iversen
Formand for bestyrelsen
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