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Danske Hærhistoriske Museer 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 22. november 2012 
kl. 1000 på Dyrby Vestergård, Hestbjergvej 32-34, 7500 Holstebro og efterfølgende på 

Dragonkasernen 
 
 

Til stede: 
Fra bestyrelsen: 
I. Bager (bestyrelsesmedlem og midlertidig formand) IB 
S.H. Iversen (næstformand) SHI 
C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) CA 
K. Leerhøy (bestyrelsesmedlem) KL 
S. Carlsen (bestyrelsesmedlem) SC 
J.H. Jensen (bestyrelsesmedlem) JHJ 
O. Kobs (suppleant) OK 
 
 
 
Fraværende: 
H. R. Sommer (formand) HRS 
 
 
 

 
 
 
Dagsorden for mødet er: 

 
 

Pkt. 

 
 
Emne 

 
 
Bilag  

 
 
Leder 

Orientering 
Drøftelse (D),  
Oplæg til beslut-
ning(OB),  
Godkendelse (G) 

1 Godkendelse af dagsorden.  IB G 

2 Godkendelse af referat fra sidste bestyrel-
semøde 

 IB G 

3 Udtagning af materiel fra depot, procedure  SHI  D/OB/G 

4 Deaktivering af museumsvåben 3 JHJ D /G 

5 Dobbelt/flerdobbelt medlemskab  KL D/OB 

6 Sag ved DMKF  KL/SHI D/G 

7 Anvendelse af DHM logo      
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Pkt. 

 
 
Emne 

 
 
Bilag  

 
 
Leder 

Orientering 
Drøftelse (D),  
Oplæg til beslut-
ning(OB),  
Godkendelse (G) 

8 Hjemmeside  IB D 

9 Udkast til FMT bestemmelser for museal 
virksomhed 

 IB D 

10 Hærens 400 år 
 

 SHI D 

11 Afghanistanudstillingens fremtid 
 

  IB D 

12 Udlånsaftale med DFHM 
 

  D/G 

13 Håndtering af forskningsprojekter 
 

  D 

14 Status for udpegning af præsidiemedlemmer 
 

   

15 Fastlæggelse af generalforsamling 2013 
 

   

16 Udpegning af bilagskontrollant 
 

   

17 Stormøde 2013 
 

   

18 Gennemgang af årsprogram 
 

   

19 Næste møde 
 

   

20 Evt. 
 

   

 
 
IB indledte bestyrelsesmødet med at takke KL for at ville huse bestyrelsesmødet og den rundvisning i 
foreningens lokaler, han havde givet os. 
 
Punkt 1. 
Dagsorden godkendt. 
 
Punkt 2. 
Referatet godkendt. 
 
Punkt 3. 
IB indledte punktet omkring udtagning af materiel fra depot med at forklare, at det er en udfordrende 
proces, når præmissen er, at man skal udpege materiellet, inden det kasseres.  
 
SHI – materieludvalget skal formeres og nedbrydes i materiel- og køretøjsudvalg, således at vi er klar. 
Lad os få listet materielønskerne – foreningerne har sendt materielønsker frem, men mere skal listes. 
Der overvejes et system af informanter, der kan underrette materieludvalget om udstyr, der står for 
kassation, således at vi tidligt kan gå til FMT med ønsker om udtagning. Ideen med informanter er 
vigtig, da vi jo ikke på forhånd ved, hvad der kommer på autionslisten. 
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Fremtiden er også sådan, at FMT kun ønsker eet kontaktsted og altså ikke, at foreningerne selv hen-
vender sig. Kontaktstedet er DHM’s materieludvalg. 
Ingen har mere adgang til besigtigelse i Hjørring, så derfor igen en god grund til at indføre informan-
ter. 
Der findes pt. ikke nogen retningslinjer for samarbejdet – men det er DHM’s opfattelse, at den første 
sag, hvor det nuværende system svigter, og en genstand, som reelt ville være interessant forsvinder i 
en auktio, vil være retningsgivende for nye retningslinjer. 
 
IB – udtalte, at det kunne være en ide at proformaaktivere Hærens Museumsudvalg, og at lade en fra 
vores materieludvalg deltage som repræsentant for HOK overfor FMT. Det kunne fx være BK. 
Ideen blev modtaget positiv – og IB vil tale med HOK om ideen. 
 
Punkt 4. 
JHJ – redegjorde for det udvalgsarbejde, der var gjort i Rigspolitiet med løsningsforslagene til tilføjel-
se under Bekendtgørelse nr. 941 af 23/07/2010 - § 43a stk. 2, fremgår, at  
 

”Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan undtagelsesvist godken-
de, at skydevåben deaktiveres på anden vis end efter stk. 1, hvis våbnet varigt gøres 
funktionsudygtigt.” 

 
Arbejdsgruppen har lavet forslag til retningslinjer for på ”anden vis” at gøre et våben ”varigt funktions-
udygtigt”. 
Der er udfærdiget katalog med beskrivelse af de enkelte håndvåbentyper op til 20 mm maskinkanon. 
Videre er der udfærdiget rapport med beskrivelse af arbejdsgange fra henvendelse til endelig god-
kendelse, stempling og registering. 
 
Forslaget er fremlagt i Justitsministeriet i oktober 2012 og her afvist med henvisning til, at der kan sø-
ges direkte til Justitsministeriet, der efter indstilling fra politiet, vil afgøre alle sager som enkeltsager. 
 
IB kontakter direktøren for Statens Forsvarshistoriske Museum med henblik på koordineret indsats. 
 
 
Punkt 5. 
Problematikken omkring dobbeltmedlemsskab. 
KL – orienterede kort om anledningen til optagelse af emnet. 
 
Det blev besluttet, at emnet gøres til et dagsordenpunkt på næste bestyrelsesmøde med henblik på 
høring til næste generalforsamling.  
 
Punkt 6. 
Der blev givet en kort orientering om interne skærmysler i Dansk Militær Køretøjs Forening. 
 
Punkt 7. 
Retningslinjer for anvendelse af DHM logo. 
SHI udsender snarest retningslinjer. 
 
Punkt 8. 
Hjemmeside – IB orienterede om forholdene omkring DHM’s hjemmeside, der nykonstrueres af ny 
webmaster i nyt og anderledes program. I den forbindelse er der behov for undervisning af sekretær 
og næstformand, der vil være ansvarlige for indlæggelse af materiale på hjemmesiden.  
Webmasteren inviteres til næste bestyrelsesmøde.  
 
Punkt 9. 
Udkast til FMT bestemmelser for museal virksomhed.  
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IB – Der er afholdt seminar, hvor IB og KL deltog. Vi har fået afsat vores aftryk på udkastet, og så må 
vi se, hvor meget der går igennem ved godkendelsen. De arbejdsretlige betragtninger vedr. frivilliges 
arbejde er skrevet ind som bilag. 
Alle DHM’s kernepunkter er kommet med. 
IB har aftalt med Bjarne Møller, at IB skriver Hærens foreløbige bestemmelser, der skal virke, indtil 
endelig godkendelse. 
IB forelægger bestemmelserne for bestyrelsen, når de er klar.  

 
Punkt 10. 
Hærens 400 år jubilæum 2014. 
IB – pensioneret generalløjtnant Ole Kandborg, formand for Hærens Jubilæumskomité, har bedt IB 
om at varetage den museale del af jubilæet. 
IB orienterede kort om de forskellige arrangementer, hvor det kan blive relevant med bestyrelsens 
støtte. 
 
IB opfordrede medlemsorganisationen til at støtte de lokale garnisionskommandanter bl.a. ved selv at 
henvende sig og tilbyde hjælp. 
Såfremt man i den forbindelse har brug for særlig hjælp – kontakt IB på siba@mail.tele.dk. 
 
Åben Hede afholdes d. 28. – 29. juni 2014 som en del af 400 året. 
 
På næste bestyrelsesmøde deltager HOK og SFHM i første del af mødet. 
 
Punkt 11. 
Lukning af Afghanistanudstillingen. 
IB har talt med SFHM direktør. Udstillingen lukker d. 5. september 2013. Den overtages herefter af 
Holstebro By og Omegns Museum, hvor den vil være i et par år. Den påtænkes videreført som en 
vandreudstilling i den udstrækning, der er interesserede. 
 
Punkt 12.  
Udlånsaftale med SFHM. 
IB, SHI og BK - Det er tænkt, at Nymindegab skal løfte magasinkapacitet hos SFHM. Der er dog en 
udfordring med hensyn til pladsen. BK har mulighed for transportkapacitet i uge 2+3 i 2013. 
IB undersøger ved HOK  

berigtigelse af aftale om afhentning og anbringelse af materiel til museumsbrug, 
og dermed muligheden for mere bygningsmasse i Nymindegab. 
 

BK – sikrer sammen med SFHM, at alle udlånsaftaler er på plads, inden udgangen af 1 halvår. 
 
Punkt 13. 
Håndtering af forskningsprojekter. 
IB – oplyste om vigtigheden af i forbindelse med forskningsprojekter, at man ansøger på den rette 
måde. Det pågældende projekt skal udføres som en opgave beordret af Forsvaret – fx i forbindelse 
med Hærens 400 års jubilæum. 
 
Punkt 14. 
Status for udpegning af præsidiemedlemmer. 
IB - Udpegning er ved at være på plads. 
 
Punkt 15. 
Der indkaldes til generalforsamling 15. februar 2013. 
Generalforsamlingen afholdes 15-16 marts 2013. 
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Punkt 16. 
Udpegning af bilagskontrollant. 
Emnet er ikke relevant, da bilagskontrollanten blev valgt under sidste generalforsamling. Vælges i lige 
år. 
 
Punkt 17. 
Stormøde 1013. 
Mødet er planlagt som en fortsættelse af generalforsamlingen, således at denne starter fredag d. 15. 
marts kl. 17 med middag kl. 19 – afsluttes lørdag med kammeratligt samvær. Efter overnatning fort-
sættes der lørdag d. 16. marts med stormøde, som er tænkt som et seminar med flere tracks/spor. 
Der opfordres til at komme med emner til symposium/foredrag. 
 
Punkt 18. 
SHI – Årsprogram 2013 udfærdiges til næste bestyrelsesmøde. 
 
Punkt 19. 
Næste møde. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 23. januar på Antvorskov Kaserne og derefter forevises 
samlingen i Fredskoven, dersom tiden tillader. 
Generalforsamlingen forventes drøftet ligesom evt. vedtægtsændring omkring medlemskab. 
 
Punkt 20. 
Evt. 
BK –  anmodede om at meddele ham, hvis nogen skulle være glemt i forbindelse med invitationerne 
til Åben Hede. 
KL – mindede om JDR-træf, som fra 2013 hedder Classic Military Show. Afholdes i Finderup i august. 
SHI – oplyste, at han afgår som formand for HKSKHS. 
SHI – BK pensioneres pr. 1. maj – og der arbejdes på en efterfølger. 

 
 

 
 

 Oplæg/svar høringsrunde fremsendes minimum 8 dage før næste møde. 
 
 

Jens Henning Jensen 
Sekretær 

Danske Hærhistoriske Museer. 


