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Danske Hærhistoriske Museer
Vejledning vedrørende forsikringsmæssige forhold for medlemmer af
Danske Hærhistoriske Museer.
Nærværende vejledning er udarbejdet med det formål at informere generelt om de forhold, som er
gældende ved DHM medlemsorganisationer.

DHM består af fem overordnede medlemskategorier:
 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 og virke er hærrelateret eller som blot ønsker at støtte den danske hærhistoriske sag.
For de organisatoriske og associerede museer og samlinger er gældende, at disse er omfattet af Forsvarets arbejdsgiveransvar herunder det ansvar, som er forbundet med arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed.
For så vidt angår de øvrige medlemskategorier, skal medlemmerne enten forsikres ved en fælles forsikring, eller ved at det enkelte medlem forsikrer ved en ulykkesforsikring.
Til private og affilierede samlinger og museer, der har publikumsadgang til enten en permanent eller
midlertidig udstilling, kræves der en separat forsikring.
For så vidt angår materiel og genstande vil det være det enkelte museums eller samlings ansvar at
forsikre disse imod tyveri, brand eller ødelæggelse.
Med hensyn til køretøjer gælder særlige forhold. Generelt er det ejerens ansvar at drage omsorg for
køretøjets forsikringsmæssige forhold herunder ansvarsforsikring og kaskoforsikring . Anvendes køretøjet til personbefordring gælder særlige regler.
Hvad angår Statens køretøjer i udlån, så vil forsikringsansvaret forblive ved staten, men mindre der i
udlånsaftaler eller lign. er fastsat andet
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Statens (ejerens) forsikringsansvar vil generelt alene omfatte betjeningsmandskab, besætning og køreren.
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