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Danske Hærhistoriske Museer Referat ordinær
generalforsamling 30. oktober 2021 Antvorskov kaserne,
Slagelse

Medlemmer til stede:
Aalborg Kaserners Veteran Panser- og Køretøjsforening
Artillerimuseet
Bornholmske Dragoner
Bornholms Forsvarsmuseum/Kastellets Venner
Dansk Militærhistorisk Køretøjs Forening
Danske Artilleriregiment, Artillerimuseumsforeningen
Fanø i Atlantvolden
Fyns Militærhistoriske Museum
Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening
Garderhøjfortet
Gillelejegruppen
Hærens Kampskoles Køretøjshistoriske Samling
Jydske Dragonregiments Historiske Samling
Jydske Dragonregiments Veteran Panserforening
Livgardens Historiske Samling
Langelandsfortet
Militærkøretøjs Klubben
Telegrafhistorisk Samling
Støtteselskabet for den Militær Medicinsk Samling
Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren
Zeppelin- og Garnisonsmuseum Tønder
(21 ud af 43 medlemmer)
Bilag:
1. Præsidentens beretning
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2. Formandens beretning
3. Årsregnskab 2019
4. Årsregnskab 2020
5. GHRVPK punkter til behandling
6. Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer
Dagsorden jf. vedtægterne §7, stk. 5.:
1. Valg af dirigent.
2. Præsidiets beretning herunder plan for kommende år.
3. Bestyrelsens beretning herunder plan for kommende år.
4. DHM regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
a. Valg til DHMs præsidium
b. Valg af præsident. Præsidenten vælges for 2 år i lige år.
c. Valg af medlemmer af DHMs præsidium:
Medlemmer vælges for valgperioder af 2 år. 2 præsidiemedlemmer er på valg i lige
år. 3 præsidiemedlemmer er på valg i ulige år.
d. Valg af suppleanter for medlemmer af DHMs præsidium: Suppleanter vælges for
valgperioder af 2 år. 1. suppleant er på valg i lige år. 2. suppleant er på valg i ulige år.
7. Valg til DHMs bestyrelse:
a. Formand vælges for en valgperiode af to år. Formanden er på valg i ulige år.
b. Næstformanden vælges for en valgperiode af to år. Næstformanden er på valg i lige
år.
c. Kasserer vælges for en valgperiode af to år. Kasserer vælges i ulige år.
d. Bestyrelsesmedlemmer vælges således: I lige år vælges to medlemmer for valgperi
oder af to år. I ulige år vælges to medlemmer for valgperioder af to år.
e. Valg af to suppleanter for medlemmer af organisationens bestyrelse: Suppleanter
vælges for valgperioder af to år. 1. suppleant er på valg i lige år. 2. Suppleant er på
valg i ulige år.
8. Valg af bilagskontrollører og suppleanter.
a. Der vælges to bilagskontrollører for valgperioder af to år.
b. Der vælges en suppleant for bilagskontrollører for valgperioder af to år.
9. Eventuelt.
Formanden Henrik Sommer indledte med at byde forsamlingen velkommen. Kassereren
gennemførte navneopråb af deltagende medlemmer og udlevering af stemmekort (et kort pr.
medlem). Stemmetæller blev Kristine Bjerno og Kurt Østrup Sørensen. Jes Hebsgaard blev
valgt som Referent. Formanden foreslog herefter Ib Bager som dirigent.
Ad pkt. 1:
Ib Bager blev enstemmigt valgt til dirigent.
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Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ikke var indkaldt korrekt i forhold til tidspunkt
pga. COVID-19 situationen. Generalforsamlingen var lovlig indvarslet, indkaldelse dateret 22
september 2021.
Ad pkt. 2: Præsidenten Poul Kiærskou fremlagde præsidiets beretning. Beretningen er
udsendt forud for generalforsamlingen samt vedlagt som bilag 1. Præsidentens beretning
blev godkendt.
Ad pkt. 3: Formanden Henrik Sommer fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen er
udsendt forud for generalforsamlingen samt vedlagt som bilag 2. Formanden supplerede sin
beretning med at fremhæve betydningen af, at en organisation som DHM har et godt netværk
til beslutningstagere i Hæren. DHM har truffet aftale om møde med den nye chef for
Hærkommandoen generalmajor Gunner Arpe Nielsen den 15. december. DHM har påtaget
sig værtskabet for TankNet i 2023. Formandens beretning blev godkendt.
Ad pkt. 4: Kasserer Kurt Østrup Sørensen fremlagde og gennemgik regnskab for 2019 og
2020. Regnskabet for begge år blev godkendt. Regnskabet er vedlagt som bilag 3 og 4.
Ad pkt. 5: Indkomne forslag
Til generalforsamlingen er der fra GHRVPK modtaget 11 punkter til behandling. Punkterne
fremgår af bilag 5. Punkterne blev motiveret af formanden for GHRVPK Niels Hartvig
Andersen, og efterfølgende drøftet af generalforsamlingen. Et af punkterne kom til
afstemning. De øvrige forslag blev hovedsageligt afsluttet med konklusion eller opfordring til
bestyrelsen.
Ad GHRVPK punkt nr. 1: Ønsket om anerkendelsesskrivelse sker på baggrund af GHRVPK
oplevelse af, at sagsbehandlere på lavt niveau ikke har kendskab til chefen for
Hærkommandoens anerkendelse af DHM og dets medlemmers indsats. Henrik Sommer
finder, at de allerede eksisterende samarbejdsaftaler mellem DHM og Hærkommandoen, og
DHM og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse dækker det efterspurgte.
Oberstløjtnant Bjarne Møller fra Hærkommandoen supplerede med at oplyse om
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses positivliste for traditionsbærende foreninger, som
specificerer styrelsens ydelser til DHM og dens medlemmer. Niels Hartvig Andersen takkede
for en status redegørelse fra formanden og Hærkommandoens repræsentant. Aftalerne
findes på DHM hjemmeside.
Ad GHRVPK punkt nr. 2: Niels Hartvig Andersen fremhævede den positive effekt og
betydning et årsskrift kan have med henvisning til, hvorledes det håndteres i
Flyvevåbnet/Flyhistorisk Samling. Henrik Sommer tilsluttede sig idéen, idet han
understregede, at bidragene til et årsskrift skal komme fra DHM medlemmer. Bestyrelsen vil
optage det som et punkt på det kommende arbejdsprogram. Forslaget blev afstemning
enstemmigt vedtaget. Niels Hartvig Andersen takkede for svarene og fandt dem
tilfredsstillende.
Ad GHRVPK punkt nr. 3: Niels Hartvig Andersen fremførte de uheldige konsekvenser af
manglende information om Åben Hede arrangementet i 2022. Henrik Sommer oplyste, at
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DHM endnu ikke har modtaget mødeindkaldelse fra Danske Artilleriregiment til
arrangementet. DHM´s bestyrelse stiller to medlemmer til Danske Artilleriregiments
arbejdsgruppe (Jens Henning Jensen og John Frandsen). Oberstløjtnant Bjarne Møller
kunne oplyse, at Hærens Åben Hede 2022 bliver gennemført, og at arrangementet vil indgå i
Hærkommandoens årsbefaling. Oberstløjtnant Bjarne Møller oplyste endvidere, at der vil
blive indkaldt til møde i arbejdsgruppen i november (red.: efter generalforsamlingen er mødet
dog udskudt til primo 2022). Niels Hartvig Andersen takkede for svarene og fandt dem
tilfredsstillende.
Ad GHRVPK punkt nr. 4: Henrik Sommer oplyste om bestyrelsens opfattelse af forslaget,
herunder den underliggende kritik af bestyrelsen. Bestyrelsen tager afstand til forslaget om
en smiley tilkendegivelse af bestyrelsens indsats. Såfremt der blandt medlemmerne er
utilfredshed med bestyrelsens indsats, må generalforsamlingen stille et mistillidsvotum. Flere
medlemmer tilkendegav deres mening om indholdet i forslaget, herunder anvendte
formuleringer. Niels Hartvig Andersen beklagede ordvalget i forslaget. Konklusion:
Generalforsamlingen udtrykte anerkendelse af bestyrelsens arbejde.
Ad GHRVPK punkt nr. 5: Niels Hartvig Andersen ønskede mere konkret information fra DHM
og Hærkommandoens side om fremtiden i forhold til foreningernes arbejde/indsats. Henrik
Sommer svarede, at Hærkommandoens tanker ligger udenfor DHM regi. DHM bestyrelses
tanker indgår i det kommende arbejdsprogram. Forsvarsministeriets Materiel- og
Indkøbsstyrelses repræsentant, Oberstløjtnant Tage Byrnak, understregede, at styrelsen i
høj grad vil det historiske arbejde, også på den længere bane. Flere af de deltagende
medlemmer fremførte deres synspunkter. Niels Hartvig Andersen takkede for svarene og
fandt dem tilfredsstillende.
Ad GHRVPK punkt nr. 6: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses repræsentant,
oberstløjtnant Tage Byrnak, orienterede om status, herunder at afklaring er
forudsætningsskabende for deltagelse i Hærens Åben Hede. Sidst blev der givet de
nødvendige dispensationer til at arrangementet kunne gennemføres. Dispensationer til
Hærens Åben Hede 2022 vil, hvis det bliver aktuelt, blive på samme niveau. Oberstløjtnant
Bjarne Møller orienterede om den praksis, der p.t. er ved dispensationsansøgninger,
herunder placering af beslutningskompetencen ved Forsvarsministeriets Materiel- og
Indkøbsstyrelse hhv. Hærkommandoen. Beslutningskompetencen for kørsel med
bæltekøretøjer og dimensionsoverskridende køretøjer ligger hos Forsvarsministeriets
Materiel- og Indkøbsstyrelse, idet styrelsen er ressort myndighed for den tekniske del af
færdselssikkerhedsmæssige forhold. Oberstløjtnant Bjarne Møller henledte
opmærksomheden på den høring, som Hærkommandoen pt. har udsendt omkring
driftsprofiler på de historiske køretøjer, og oplyste, at svarfristen ændres til 1. december
2021. Niels Hartvig Andersen takkede for svarene og fandt dem tilfredsstillende.
Ad GHRVPK punkt nr. 7: Oberstløjtnant Bjarne Møller orienterede om, at Hærkommandoen
vil præcisere, hvilke personer i de kørende foreninger, der skal have MA-nr. Det er alene
overfor kører og vognkommandør, der stilles krav om MA-nr. Hvorvidt der udstedes ID-kort
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eller et adgangskort til den enkelte kaserne, forvaltes efter det enkelte regiments egne
bestemmelser. Niels Hartvig Andersen takkede for svarene og fandt dem tilfredsstillende.
Ad GHRVPK punkt nr. 8: Henrik Sommer foreslog at lade det være op til DHM Materieludvalg
at trække udtræk på omkostninger fra DeMars på ønske fra de enkelte foreninger.
Konklusion: Forholdet overdrages til DHM Materieludvalg, der blev pålagt at fremskaffe de
ønskede lister. Niels Hartvig Andersen takkede for svarene og fandt dem tilfredsstillende.
Ad GHRVPK punkt nr. 9: Henrik Sommer oplyste at ca. 99 % af køretøjerne nu er oprettet
korrekt i DeMars, og tastning af de sidste køretøjer forudsætter, at Forsvarsministeriets
Materiel- og Indkøbsstyrelse udfører det arbejde, der er aftalt. Bo Kjærgård supplerede med,
at ca. 5 – 6 køretøjer udestår. Konklusion: Oprettelse og tastning er tæt på fuldført. Forholdet
håndteres af DHM Materieludvalg, der løbende vil følge op for at få arbejdet afsluttet. Niels
Hartvig Andersen takkede for svarene og fandt dem tilfredsstillende.
Ad GHRVPK punkt nr. 10: Niels Hartvig Andersen supplerede med oplysning om mangel på
fysisk opbevaringsplads, samt at medlemmerne ikke kan få uniformer til trods for, at der er
mange i beholdning. Henrik Sommer oplyste, at DHM Materieludvalg vil se på
problematikken og meddele de berørte foreninger status. Niels Hartvig Andersen takkede for
svarene og fandt dem tilfredsstillende.
Ad GHRVPK punkt nr. 11: Henrik Sommer oplyste, at Forsvarsministeriets Materiel- og
Indkøbsstyrelse er repræsenteret ved generalforsamlingen og bestyrelsen har indgivet
forslag om vedtægtsændring, således at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
gives mulighed for at være repræsenteret i bestyrelsen. Niels Hartvig Andersen takkede for
svarene og fandt dem tilfredsstillende.
Til generalforsamlingen er der fra bestyrelsen indgivet forslag om vedtægtsændringer.
Forslagene, inkl. motivation, fremgår af bilag 6. Jf. vedtægterne §9 kræver vedtagelse af
vedtægtsændringer at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Idet 21 af 43 medlemmer var mødt,
var kravet for vedtagelse ikke opfyldt. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær
generalforsamling med det ene punkt at stemme om vedtægtsændringerne. Per Mørkeberg
opfordrede til at afholde det som en elektronisk (virtuel) afstemning. Ved afstemning om
afstemningsform blev resultatet 16 stemmer for elektronisk, 4 stemmer for fysisk fremmøde,
1 undlod at stemme. Generalforsamlingen pålægger dermed bestyrelsen at gennemføre
ekstraordinær generalforsamling som elektronisk (virtuel) afstemning om
vedtægtsændringerne.
Ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslog kontingent for 2021 på 200 kr. Kontingentforslaget blev
vedtaget.
Ad pkt. 6.b. til d. samt pkt. 7 og 8: Idet valgperioden på to år var udløbet for alle
medlemmer af præsidiet og bestyrelsen, blev der gennemført valg til alle poster. For
medlemmer på valg i lige år udløber valgperiode ved næste ordinære generalforsamling i
2022. Udløb af valgperiode er anført i parentes efter hvert medlem.
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Ad pkt. 6.b: Generalløjtnant Poul Kiærskou er genvalgt til præsident (2022).
Ad pkt. 6.c: Brigadegeneral Michael Bach Jensen (2022), Direktør Jeppe Handwerk (2022),
Brigadegeneral Peter Kølby Pedersen (2023), og Direktør Jens Carl Kirchmeier-Andersen
(2023) er valgt som medlemmer til præsidiet.
Ad pkt. 6.d: Generalmajor Ib Bager (2022) og Generalmajor Finn Winkler (2023) er valgt
som suppleanter til præsidiet.
Ad pkt. 7.a: Brigadegeneral Henrik Sommer er genvalgt til formand (2023).
Ad pkt. 7.b: Major Jes Hebsgaard er valgt som næstformand (2022).
Ad pkt. 7.c: Major Kurt Østrup Sørensen er genvalgt som kasserer (2023).
Ad pkt. 7.d: Jens Henning Jensen (2022), Holger Rix (2022), Kristine Adler-Nissen (2023) og
John Frandsen (2023) er valgt som bestyrelsesmedlemmer. Holger Rix er sekretær i
bestyrelsen.
Ad pkt. 7.e: Flemming Paldrup Norup (2022) er valgt som 1. suppleant til bestyrelsen. Kim
Leerhøy er valgt som 2. suppleant til bestyrelsen (2023).
Ad pkt. 8: Paul Erik Ebbesen og Jens Hvass er valgt som bilagskontrollanter (2023). Rolf A.
Rasmussen er valgt som bilagskontrollant suppleant (2022).
Ad pkt. 9, Eventuelt:
Bestyrelsen blev opfordret til at genoptage de halvårlige møder i Materieludvalget. Genvalgt
formand Henrik Sommer takkede for valget som formand.
Dirigenten takkede for tilnærmelsesvis god ro og orden, hvorefter formanden erklærede
generalforsamlingen for opløst.

Jes Hebsgaard
Referent
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Bilag 1
13. oktober 2021

Danske Hærhistoriske Museer
Præsidentens beretning 2019 og 2020
DHM Generalforsamling 2021
Præsidiets virksomhed har siden foråret 2020 været reduceret i omfang som følge af hele
COVID-19 situationen. Fra generalforsamlingen i 2019 og indtil COVID-19 restriktionerne
indtrådte, videreførte Præsidiet arbejdet med at konsolidere Danske Hærhistoriske Museers
relationer til betydende samarbejdspartnere.
Undertegnede har i den forbindelse især vægtet relationerne til Hærkommandoen. Dette
samarbejde er jo en af de helt afgørende faktorer i forhold til at sikre Danske Hærhistoriske
Museer tilfredsstillende rammer og muligheder for at kunne virke til gavn for bevarelse af den
hærhistoriske arv. På det grundlag har undertegnede sammen med repræsentanter for
bestyrelsen i siden sidste generalforsamling to gange haft foretræde for chefen for
Hærkommandoen. Formålet var især at få genbekræftet såvel de fælles interesser som de
formelle relationer mellem Hærkommandoen og Danske Hærhistoriske Museer i rammen af
hærens nye struktur. Møderne forløb efter min opfattelse meget tilfredsstillende. Det første møde
resulterede i underskrivelse af en opdateret samarbejdsaftale, der netop baserer sig på denne
nye struktur.
I løbet af forsommeren 2019 blev der fra en kreds af interesserede lagt op til en kortlægning af,
hvordan hærens historie bevares, fortælles og formidles. Undertegnede accepterede
indledningsvis at mødes med den primære initiativtager, direktør Jens Christian Lorentzen. På
mødet opfordrede han undertegnede til at indtræde i styregruppen for projektet – hvilket blev
tiltrådt af Danske Hærhistoriske Museers bestyrelse. Projektet – nu benævnt FREMFOR – kom
godt fra start i efteråret 2019. Et nedsat sekretariat har kortlagt status og aktuel situation vedr.
bevarelse og formidling af hærens historie.
Arbejdet har kunnet fortsættes på trods af COVID-19 restriktionerne. Vægten har været lagt på at
nå frem til konkrete forslag til en styrkelse af den samlede formidling af hærens historie og dens
betydning for Danmarks status og udvikling. Projektets første fase er afsluttet i løbet af første
halvår 2021. Der lægges op til en styrket og mere tidssvarende formidling gennem udvikling af en
tværgående formidlingsplatform – gerne med statslig involvering og under inddragelse af de
lokale niveauer i museumsverdenen. Projektet har under hele forløbet respektereret værdien af
Danske Hærhistoriske Museers og dermed medlemsforeningernes aktuelle engagement og virke.
Projektet er nu gået ind i en implementeringsfase. Undertegnede har accepteret at fortsætte som
DHM’s medlem af Styregruppen for FREMFOR.
Endelig har Præsidiet støttet Danske Hærhistoriske Museers bestyrelse gennem årets aktiviteter.
Undertegnede har som Præsidiets faste repræsentant i bestyrelsen medvirket til at løse dennes
opgaver, herunder udmøntning af bestyrelsens arbejdsprogram og arbejdet med løbende sager.
For det kommende år vil Præsidiet videreføre indsatsen på de nævnte områder. I det lys har
undertegnede sammen med repræsentanter for bestyrelsen i december 2021 foretræde for den
nye Chef for Hærkommandoen, generalmajor Gunnar Arpe Nielsen.
Poul Kiærskou
Præsident for Danske Hærhistoriske Museer
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Bilag 2

22. oktober 2021

Danske Hærhistoriske Museer Bestyrelsens
beretning 2019 og 2020
DHM Generalforsamling 2021
1.
Denne beretning er lidt usædvanlig, idet den dækker perioden for årene 2019 og
2020, idet COVID-19 restriktioner to gange har medført, at de årlige generalforsamlinger ikke har
kunnet afholdes i marts måned jf. vedtægterne. Ud over aflysning og udsættelse af
generalforsamlingerne har COVID-19 haft en markant indflydelse på medlemsforeningernes og
bestyrelsens arbejde, der stort set har umuliggjort eller alvorligt begrænset aktiviteterne. Det har
også medført, at højdepunktet for mange af medlemsforeningerne, Åben Hede 2020, blev aflyst
og dermed et afsavn for mange, som igennem årene har gjort det til en tilbagevendende
begivenhed at tage til Oksbøl i slutningen af juni måned. Da al udadvendt virksomhed blev sat i
stå og interne aktiviteter alvorligt begrænset ser alle frem til, at normale tilstande skal vende
tilbage.
2.
Bestyrelsen har afholdt to møder med chefen for Hærkommandoen, midlertidig chef
generalmajor Kenneth Pedersen og generalmajor Michael Lollesgaard. Der blev underskrevet en
fornyet samarbejdsaftale af generalmajor Kenneth Pedersen d. 29. marts 2019. Da der er
kommet ny chef for Hærkommandoen igen, har bestyrelsen sammen med Præsidenten aftalt et
møde i den nærmeste fremtid med generalmajor Gunner Arpe Nielsen. Disse tilbagevendende
møder med chefen for Hærkommandoen er vigtige i arbejdet med at få støtte til
medlemsforeningernes aktiviteter samt få bekræftet Materieludvalgets vigtige arbejde med
håndtering af hærens museumsmæssige arv og tilgang af nye effekter.
3.
I 2019 blev bestyrelsen udsat for et omfattende tricktyveri. Efterfølgende har
præsidiet sørget for at indhente økonomisk støtte fra Copenhagen Global A/S samt Polyfa
Consultants A/S. Tilsammen dækkede det mere end det det stjålne beløb og foreningens formue
er derfor igen intakt.
4.
Et færdselsuheld med pansret mandskabsvogn i 2019 medførte et midlertidigt
kørselsfor-bud for alle militære veterankøretøjer i Forsvaret. Dette havde en markant indflydelse
på de kørende foreningers udadvendte aktiviteter. DHM’s bestyrelse og især Materieludvalget
udarbejdede flere oplæg samt forslag til nye fremgangsmåder, der kunne overbevise de militære
myndigheder om, at sikkerheden er fuldt ud tilgodeset for medlemsforeningernes køretøjer. Dette
medførte skærpede krav til syn af køretøjerne, uddannelse af kører og vognkommandører samt
krav om militært identitetskort for disse. Det midlertidige kørselsforbud blev ophævet igen i
august 2020 med en planlagt revidering efter et års anvendelse. Der er nu indført mange
begrænsninger, som synes at være unødigt stramme ift. et sikkerhedsmæssigt synspunkt og kan
på sigt have omfattende negativ indflydelse på det frivillige arbejde, der ydes af mange tusinde
frivillige til gavn for det hærmilitær historiske arbejde. Under udviklingsseminaret i tilslutning til
generalforsamlingen vil dette emne blive drøftet i detaljer.
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5.
Materieludvalget har meget aktivt deltaget i arbejdet med at få ophævet det
midlertidige kørselsforbud, herunder udtalelser om syn, eftersyn, omskolinger og uddannelser.
Udvalget har fremsendt adskillige indstillinger og forslag til rammer den fremtidige anvendelse af
militære veterankøretøjer. Dette har været et krævende og omfattende arbejde.
6.
På vegne af bestyrelsen har Præsidenten deltaget i FREMFOR samarbejdet (se
flere detaljer i Præsidiets beretning) og flere fra bestyrelsen og medlemmer har givet interviews
for indhentning af data til udarbejdelse af en handlingsplan.
Præsidenten deltager fortsat i Varde kommunes projektgruppe for udvikling af et museum i
Nymindegab. Efter afslutning af bygning af Flygtningemuseet i Oksbøl, vil dette projekt være det
næste i rækken af forsvarsrelaterede museer, som Varde kommune har planlagt at etablere. 7.
Som et følge af samarbejdet i det internationale forum TankNet, hvor DHM er medlem, har
formanden og bestyrelsesmedlem Jens Henning Jensen besøgt den hollandske
museumsforening for at besigtige en original Centurion med 84 mm kanon, som Holland
ønskede at donere gratis til det danske forsvar. Dette eksemplar vil komplementere samling af
pansrede køretøjer i DK efter 2. verdenskrig, idet forsvaret ikke råder over et eksemplar af den
type Centurion, som Danmark fik i 1950’erne. COVID-19 restriktioner satte desværre arbejdet i
stå og bestyrelsen har indtil nu forgæves forsøgt at få genoptaget projektet.
8.
Bestyrelsesformanden har besøgt Livgardens Historiske samlings fremtidige
faciliteter på Ka-stellet og blev her orienteret om tilbuddet til medlemsforeningerne om
tidsafgrænsede udstillinger, der hermed vil synliggøre dem over for et stort publikum. På
udviklingsseminaret vil der blive orienteret yderligere om dette tiltag. Bestyrelsesformanden har
endvidere deltaget i et møde i Forsvarets Museumskommission.
9.
Bestyrelsen takker for Præsidiets støtte, hvor især Præsidenten har været en meget
aktiv spiller og støtte for bestyrelsens arbejde. Ligeledes har Hærkommandoens repræsentant i
bestyrelsen flittigt orienteret bestyrelsen om Hærkommandoens arbejde på museums-området og
især under det langvarige og vanskelige arbejde med at få ophævet det midlertidige
kørselsforbud.
10.
Fremtiden byder på en opdatering af bestyrelsens arbejdsprogram, der udløber i
2021. Programmet tilhører medlemsforeningerne og vil derfor blive en del af udviklingsseminaret i
foråret 2022, hvor bestyrelsen vil fremlægge et forslag for årene 2022-2025. Ligeledes vil
arbejdet i Materieludvalget blive fortsat med fokus på behandling af Hærkommandoens
bestemmelser for eftersyn og kørsel med historiske køretøjer efter ophævelse af det midlertidige
kørselsforbud med den anførte indhentning af erfaringer efter et år i drift, behandling af
Hærkommandoens udkast til driftsprofiler for militære veterankøretøjer samt de fremtidige
bestemmelser for uddannelse på og skarpskydning med militære veterankøretøjer. Bestyrelsen
vil i rammen af samarbejdet i FREMFOR fortsat søge muligheder for at profilere og markedsføre
foreningens medlemmer. Endeligt vil bestyrelsen holde tæt kontakt med nøglepersoner i stabene
ved Hærkommandoen og Forsvaret Materiel- og Indkøbsstyrelse for at tilgodese medlemmernes
interesse og gøre DHM synligt. Det sidste gøres bl.a. ved et møde med Chefen for
Hærkommandoen i løbet af 2021.
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På bestyrelsens vegne
Henrik Sommer
Bestyrelsesformand for Danske Hærhistoriske Museer
Bilag 3
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DHM ÅRSREGNSKAB 2019
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DHM ÅRSREGNSKAB 2020
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Bilag 5
Fra: formand@ghrvpk.dk
Sendt: 14. oktober 2021 14:22
Til: 'Henrik Sommer'; Jes Hebsgaard
Cc: bestyrelse@ghrvpk.dk
Emne: GHRVPK emner til punktet Indkomne forslag på den kommende generalforsamling.
GHRVPK
Kære Henrik og Jes.
Hermed nedenfor GHRVPK emner til behandling på den kommende generalforsamling. Vi ses.
Kære bestyrelse i DHM.
Tak for jeres store arbejde for os medlemmer af DHM, især de militærhistoriske køretøjsforeninger.
Hermed fremsendes jvf. indkaldelsen af 22. september GHRVPK punkter til behandling:
1)
GHRVPK ønsker en anerkendelsesskrivelse underskrevet af CH HKO, der anerkender
de enkelte militærhistorieske foreninger ved navn og klart beskriver vores organisatoriske
tilhørsforhold til et regiment og Hæren. Vi er organisatorisk forankrede i regimentsstrukturen til gavn
for Hæren/Forsvaret med tilhørende ordrenumre m.m. At al vores virksomhed udføres efter nøje aftale
med HKO, jvf. gældende regler fra HKO og FMI (og FES) og at vi bør og skal behandles og hjælpes
som øvrige enheder i Hæren. Evt. spørgsmål kan så rettes til underskriveren.
En sådan skrivelse kan vedhæftes alle vores fremtidige henvendelser til de forskellige myndigheder og
styrelser, der ikke kender hverken DHM eller de enkelte frivillige foreninger og formentlig spare os for
meget administrativt bøvl. At der ikke sker overleveringer m f.m. jobskifte, er desværre bare en kedelig
kendsgerning.
2)
DHM bedes udfærdige et Årsskrift, som Flyverkommandoen gør det, hvor der på side 2
er en hilsen, anerkendelse og tak fra CH HKO, der kan fremvises som et tydeligt tegn på, at HKO står
bag vores frivillige arbejde for Forsvaret. I Årsskriftet kan de enkelte foreninger give en kort
beskrivelse af årets opnåede resultater. Og her skal alle besøgstallene fremgå. Når ingen kender til
os, er der naturligt nok heller ingen, der vil støtte op om vores arbejde.
Der er meget få, der ude i den virkelige verden kender til DHM og dens fortræffelige arbejde, resultater
og medlemmer. Det er synd og skam.
3)
Der ønskes en status på Hærens Åben Hede 2022. Hvad ønsker Hæren og hvad ønsker
DHM af sine medlemmer? Budgetter for 2022 er allerede ved at blive udarbejdet ved respektive
regimenter. (Sidste år skulle vi rapportere til HKO på enkeltkøretøjs nøje den 27. januar 2021). Og en
præcisering af de gældende regler for kørsel med bæltekøretøjer til og fra skydeområdet (MP-TTP).
4)
Ved en simpel Smiley-angivelse kunne det være interessant at se, hvor godt DHMbestyrelse selv vurderer, at de fastsatte mål er blevet opnået i den sidste periode. Og så kunne man
lade de deltagende foreninger give deres Smiley også, så man kunne sammenligne og få en
temperaturmåling på, hvordan det går ude i virkeligheden. § 2. FORMÅL
Stk. 1. Danske Hærhistoriske Museer er en interesseorganisation, der arbejder for:
• At fremme bevarelse af Forsvarets historie i almindelighed og Hærens historie i særdeleshed.?
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• At organisere det hærhistoriske arbejde.?
• At fremme etableringen af et hærmuseum.? Stk. 2. DHM formål søges opnået ved:
• Oplysning om DHM’s arbejde, oplysnings- og foredragsvirksomhed, studiekredsarbejde og
publikationsvirksomhed.?
• At fremme hærhistoriske studier og arbejder, der kan formidle samt bidrage til dokumentation af
hærens historie.?
• At støtte hærhistoriske aktiviteter og arrangementer.?
• At tilvejebringe økonomisk grundlag, der kan understøtte restaureringsaktiviteter, samlingsopbygninger samt udarbejdelse af hærhistorisk dokumentation og studier.?
5) Hvor ser HKO og DHM de militærhistoriske kørende frivillige foreninger om 5 og 10 år? Er der et
ønskeligt end-state?
6) Der ønskes en status på den jf. xx beskrevne undersøgelse, som skal afgøre, hvornår det
midlertidige køretøjsforbud for de pansrede og profiloverskridende køretøjers kørsel på offentlig
vej ophæves. Hvem er det helt præcist, der skal have hvilke oplysninger, hvornår. Hvilke KPI’er er
det lige, som skal undersøges? Hvordan og hvor skal det ske? Er der et indberetningsskema? Når
køretøjerne ikke må køre, hvordan ændres situationen sig så? Er det i virkeligheden et
bluffnummer? Hvis det er et holdningsspørgsmål fra FMI-ledelse, hvad skal der så til for, at deres
holdning kan ændres. Hvem gør hvad.
7) Har DHM godkendt HKO forslag til xx hvor der nu står, at: at alt PESN skal have et MIL-ID-kort og
MA-nummer? Hvem står egentlig bag HKO forslag til den skrivelse?
8) Vi vil gerne se et DeMars-udtræk fra de senere år på, hvilke udgifter, som de enkelte foreninger
har trukket på Forsvarets lagre og Vedligeholdes-konti. Så vi har et fælles grundlag at tale ud fra.
Det er åbenbart her, at problemerne ligger.
9) Kan arbejdet med DHM Materialeliste ikke snart afslutte? Vi opdaterer den fortsat jævnligt p.g.a.
personskifte ved de forskellige myndigheder, IT-nedbrud m.m. Så meget materiel er der vel heller
ikke tale om?
10) Hvad er status med modtagelse af M/84 uniformerne (fra 2019)?
11) Det skal foreslås, at der inviteres en chef fra FMI, der måske bedre kan forklare FMI holdninger
end HKO og/eller DHM kan på FMI vegne.
Evt. spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen
Niels Hartvig Andersen
Formand
Bilag 6
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16. oktober 2021
Forslag til ændring af DHM’s vedtægter indsendt af bestyrelsen d. 16. oktober 2021.
§5, stk. 3 ændres til:
Hærkommandoen kan herudover udpege et medlem til præsidiet.
§6, stk. 3 ændres til:
Bestyrelsen sammensættes af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.
Herudover kan Hærkommandoen og Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse hver udpege et
medlem til bestyrelsen, som ikke har stemmeret.
§6, stk. 6 ændres til:
Bestyrelsen fastsætter egen forretningsorden.
Udover de på generalforsamlingen direkte valgte (*) konstituerer bestyrelsen sig efter egen
bestemmelse således:
• Formand*
• Næstformand*
• Sekretær
• 3 bestyrelsesmedlemmer
• Kasserer*
Motivation:
Bestyrelsen har i de seneste mange år bestået af 7 valgte medlemmer. Ændringen er en tilpasning til
virkeligheden. Endvidere foreslås det, at FMI får en repræsentant i bestyrelsen, da der ofte er
spørgsmål relateret til FMI, der behandles af bestyrelsen. Endvidere er det nu præciseret, at HKO og
FMI medlemmer ikke har stemmeret.
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