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Præsidiets årsberetning 2017
Præsidiets har i lighed med tidligere år kørt et sømløst parløb med bestyrelsen.
Præsidiets ene fokusområde har fortsat været at søge afdækning af mulighederne for at tiltrække
sponsor- og fondsmidler. Sådedes inviterede præsidiet medlemmer af Mars-Merkur til et VIParrangement under Classic Military Show. Deltagelsen var begrænset, men gav alligevel god
mulighed for dialog med ledende erhversfolk.
Et andet fokusområde har været implementering af de nye regler for medlemsskab af DHM. Det kan
med tilfredhed konstateres, at der også i 2017 er sket en medlemstilgang.
Et særligt problemområde har været varig funktionsudygtiggørelse af museale våben, som nu er
kommer godt igang. Et stort antal våben er i årets løb blev funktionsudygtiggjort og medvirker nu til en
forbedret levendegørelse af den historiske formidling.
I forbindelse med Forsvarsminsteriets Materiel- og Indkøbsstyrelses udskiftning af konsulent på det
historiske område, lykkedes det præsidiet at få bragt en velkvaificeret kandidat i spil. Præsidiet kan
med tilfredshed konstatere, at den pågældende kandidat blev udvalgt.
Også i år har det kunnet konstateres, at DHM nu står på et sikkert fundament og har indtaget en
accepteret stærk plads i relation til vore samarbejdspartnere og organisationens medlemskreds. De
politiske emner er derfor trådt i baggrunden, hvorfor præsidiets væsentligste bidrag har været at
støtte bestyrelsens og materieludvalgets dygtige arbejde.
Præsidiet har med glæde konstateret, at samarbejdet imellem medlemsorganisationer er blevet
væsentlig bedre i det forgangne år.
Præsidiet har sammen med bestyrelsen deltaget i de indledende drøftelser vedrørende et fremtidigt
musealt samarbejde i Nymindegab. Desuden har Præsidiet støttet Fyns Miletærhistoriske Samling i
forbindelse samlingens opsigelse i nuværende lejemål og flytning til Odense Kaserne. Ligeledes er
Zeppelinmuseet støttet i forbindelse med bevarelse af den gamle Zeppelinhangar i Tønder.
Præsidiet har i 2017 gennemført to møder, et konstituerende møde i forbindelse med
generalforsamling 2017 samt et møde under Åben Hede i Oksbøl. Begge møder gav gode afsæt til
det videre arbejde.
Præsidiets arbejde har som tidligere været gennemført ved aktivering af de enkelte medlemmer i
konkrete sager, hvor disse kunne bidrage til opgaveløsningen. Det tætte samarbejde mellem
præsident og vicepræsident er fortsat og videreudviklet.
Dette bliver min sidste årsberetning, idet jeg ved den kommende generalforsamling 2018 nedlægger
mit hverv som præsident. Jeg takker hermed alle i præsidiet og bestyrelsen for en god og altid
beredvillig indsats samt medlemsorganisationerne for deres altid store imødekommenhed.
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