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Danske Hærhistoriske Museer har i 2018 videreført organisatoriske såvel som strukturelle
forankringer, som også har præget organisationens virke i de forudgående år. Det er med
stor tilfredshed at vi kan konstatere, at denne forankring nu bevirker, at bestyrelsen kan rette
fokus fra anerkendelsen og sikringen af eksistensen af Hærens organisatoriske og associerede samlinger og foreninger hen imod de udviklingstiltag, som er nødvendige for at sikre organisationens fortsatte udvikling og anerkendelse som værende samlingsstedet for Danmarks Hærhistoriske og Forsvarshistoriske museer, foreninger og samlinger.
Vi oplevede (også) i 2018 en positiv tilvækst af medlemmer til organisationen, der på hver og
sin måde bidrager til, at vi som organisation kan samle det forsvars- og hærhistoriske område
i Danmark i overensstemmelse med, hvad vi forudsatte i den vision, vi vedtog i 2016.
Siden Danske Hærhistoriske Museer blev oprettet, så har organisationen på en hidtil uset
måde formået at samle forsvars-, militær-, og hærhistoriske foreninger, samlinger og museer.
Danske Hærhistoriske Museer indtager således i dag en ret unik position, hvilket vi ser afspejle sig i både det antal af frivillige vi organiserer, vores mange forskellige medlemmer, og
ikke mindst i vores besøgstal. Vi kan på sidstnævnte område forsat konstatere en stor og
markant publikumsinteresse.
Bestyrelsen har i 2018, med baggrund i vores ”Mission, Vision og Strategi” og den vedtægtsangivne medlemskategorisering taget yderligere initiativer til at sikre organisationens fortsatte
vækst og udvikling, og herved samtidigt sikret både organisationen og ansøgerne en grundig
og betryggende procedure og vurdering forud for beslutning om optagelse.
Vi har yderligere i 2018 udarbejdet et arbejdsprogram, som kan tjene til at fokusere bestyrelsens indsats og arbejde i de kommende år. For nærværende indeholder arbejdsprogrammet
følgende programpunkter:
1. Udvikling af DHM Arrangementer
2. DHM Materieludvalg
3. DHM Publikationer
4. DHM Internationale relationer
5. DHM Sponsor- og fundraiseraktiviteter
6. DHM Medlemspleje og service
7. DHM Hjemmeside og sociale Medier
8. DHM Samarbejdsaftaler
Arbejdsprogrammet vil løbende blive justeret og opdateret i takt med, at udviklingen skrider
frem. Nuværende arbejdsprogram løber foreløbigt frem til 2021.
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I 2018 har vi med glæde kunne tilbyde vores støtte og rådgivning til en række igangværende
museumsprojekter. Af disse bør særligt fremhæves Zeppelinprojektet i Tønder, Fyns Militærhistoriske Museum i Odense, samt det nye militærhistoriske museum i Nymindegab. Ligeledes har vi støttet Nationalmuseets omstilling og nedlæggelse af nationalmuseets magasiner.
Tilbageførelsen af materiel og effekter fra Nationalmuseet har sammen med kravene i såvel
færdselsloven, som bestemmelserne vedr. forsikringsforhold, pålagt materieludvalget en meget stor arbejdsopgave med at reintroducere materiellet i Forsvarets materielstyringssystem
SAP. Bestyrelsen kan med glæde konstatere, at hovedparten af alt kørende materiel nu er
reintroduceret i SAP, og at de fastsatte færdselssikkerhedsmæssige syn gennemføres efter
bestemmelserne for veterankøretøjer på en tilfredsstillende måde. Det er glædeligt at dette
materiel og andre effekter nu kan gøres tilgængeligt og dermed styrke formidlingen af Hærens historie.
Ser vi på vores besøgstal kan vi med glæde konstatere, at disse ligger ret stabilt på omkring
400.000 besøgende, hvilket ikke mindst kan tilskrives de knapt 3500 frivillige, der mange steder i samarbejde med fagprofessionelle museumsfolk sikrer, at Hærens og Forsvarets historie kan bevares og formidles for eftertiden. Der er ingen tvivl om, at jo mere vi gør historien
levende, jo mere styrker vi formidlingen og interessen - ikke kun for Hæren, men tillige for
Forsvaret som helhed.
Det var ikke muligt uden en stor velvilje fra Hæren! De årlige arrangementer som hhv. Hærens Kamp- og Ildstøttecenters Åben Hede og Jydske Dragonregiments Classic Military
Show udgør i øjeblikket de store nøglesten i vores aktiviteter, og de vil forhåbentligt også
kunne bevares i ”Ny Ordning”, som Hæren er på vej over til efter det seneste forsvarsforlig.
Bestyrelsen anerkender og værdsætter i høj grad de ressourcer, som Forsvaret anvender på
disse arrangementer, og bestyrelsen støtter gerne Forsvaret i fremtiden med gennemførelsen af disse arrangementer.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen og ikke mindst Præsidiet for et særdeles godt
samarbejde i 2018.
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