Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 19. januar 2013, kl. 10.00. Mødet
blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren.
Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen
(PAR), Knud Spangsø (KS), Bent Johansen (BJ), Mogens Boll Lausen (MBL), Ole
Stokholm Pedersen (OSP), og Jan Amnitzbøl-Krusell (JAK).
Afbud: Claus Poulsen (CP) og Per Hj. Jakobsen (PHJ)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (12 NOV 2012).
PHJ havde følgende kommentarer til referatet:
Pkt. 3.b: Du skriver, at PHJ havde efter generalforsamlingen fået mange tilgivelser!
Det var efter Formandsmødet i DBB at jeg blev kontaktet!
Det nævnte jeg også for PAR ved best. mødet!
Pkt. 3.f: Vedr. opgaver til Årsskriftet. Jeg påtog mig ikke opgaven, at beskrive en udstillingsgenstand i årsskriftet!
Jeg foreslog, at man droppede de sædv. "guldkorn" m.m. og istedet i årsskriftet beskriv
enkelte spændende effekter, som man havde modtaget i årets løb.
Og samtidig opfordre til, at man så efter i skabe og skuffer, om der skulle ligge noget af
interesse for museet.
Men hvem gør det? Jeg mener, at PAR påtog sig opgaven?
2. Orientering.
a. Formanden, herunder tilbagemelding fra mødet i FSV museumskommission (FSV
MK) d. 28 NOV 2012.
Fra mødet med FSV MK: HJV Museet oplyste, at de har haft en tilbagegang i besøgstallet i 2012 – vi kunne derimod oplyse om stigende besøgstal i 2012. PAR fik
skabt en kontakt til Søværnets MK. Derudover fik vi tilsagn om, at få et sæt af den
nye uniform.
PAR deltog i receptionen på den Cypriotiske ambassade d. 26 NOV. Bogen der
blev udgivet sammen dag, er til alt personel, som har været tjenestegørende på
Cypern. Bogen er gratis og udsendes via De Blå Baretter, samt en privat person fra
Odder. Museet har fået 3-4 kasser af bogen. På sigt kan det være, vi bliver et af
stederne man kan få bogen. Udover bogen blev der givet en mindeplade - mindepladen vil sikkert blive overdraget til Museet og den vil så få en plads på Cypern
standen.
Forsvarsministeren har endnu ikke meldt en dato for sit evt. besøg, men han skal
besøge Veteranhjemmet i FEB og det giver ham jo en god anledning til at se museet.
Chef FTK har spurgt efter en ny dato og indtil videre planlægger vi på d. 24. april.
PAR har holdt møde med superstøtten Printex. De producerer bl.a. diverse ærmemærker, håndklæder m.v. De var meget positive overfor museet.
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Per Jessen tidligere observatør – er et godt bud på en ny kustode.
PAR har fået genoptrykt turistfoldren (800 stk.) og hvervefolderen (600 stk.) for 4
flasker vin.
b. Andre
Ingen bemærkninger
3. Opgaver.
a. Generalforsamlingen 2013 (praktiske rammer indkaldelsen, bestyrelsens sammensætning 2013-2014)
Par undersøger om vi kan få efterskolen til at støtte os med maden m.v.
JAK modtager tilmelding m.v.
JAK finder ligeledes stemmesedler.
JS fremlagde udkast til indkaldelse. Eneste justering er evt. hvor spisning m.v. finder sted.
Bestyrelsens sammensætning – PHJ har siden sidste møde udsendt en mail til bestyrelsen. I denne mail meddeler han, at han ikke ønsker at genopstille til den
kommende generalforsamling.
PAR foreslår derfor at CP kommer ind i bestyrelsen, så han evt. kan udpeges til
næstformand.
PAR havde spurgt Per Jessen, om han vil være suppleant. Per Jessen havde pt. ikke tid til en suppleant post. GTA foreslog Stig Ødorf – så var der en politimand til at
tager over efter ham.
KS havde en kustode der evt. kunne blive suppleant – Henry A. Henriksen.
Bestyrelsen var enig om, at CP skulle foreslås til bestyrelsen og Stig som suppleant.
b. Vinterens arbejde.
Særudstillingen 2013 bliver om de hvide kampvogne i Bosnien. Per Jessen har en
del viden på området og vil gerne hjælpe. OSP oplyste at han lå inde med en del
film, fra denne tid. Bestyrelsen vedtog årets særudstilling og PAR arbejder videre
med sagen. Særudstillingen vil sikkert kunne laves i den nuværende Balkan udstilling.
Piratbåd udstilling – PAR er i dialog med SOK ang. Udstillingen. Museet har fået
25.000 kr. af 8 mio kr. fonden til udstillingen. Der vil sikkert kunne laves plads i H3,
men udstillingen er nok ikke klar til d. 23. marts. PAR arbejder videre med sagen.
Medaljesamlingen bliver udvidet. Anker Sewohl er tovholder. De nyeste og mest
værdifulde medaljer, vil dog skulle pilles ned i vinterhalvåret. Samlingen kommer til
at indeholde forsvaret og beredskab korpsets medaljer.
Som sagt under pkt. 2.a., så modtager vi en MST-uniform til vores udstilling. Den
skal sættes op sammen med de andre uniformer.
Æres væg – vi har fået 6 af de billeder vi manglede på æres væggen, så nu er den
snart komplet.
Rengøring af museet. MBL og OSP tilbød at tage en del af rengøringen. JAK bød
ind på køkken og soverum. GTA vil supplere rengøringen med lidt maling på udsatte steder. MBL og BJ kigger på brusekabinen. Derudover kigger BJ på at få installeret en vaskesøjle et sted i museet. Indtil videre er plan at der rengøres i uge 10/11
og males i uge 12
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c. Årsskrift.
JS fremlagde et næsten færdigt årsskrift. De vil blive færdigt i ugen efter dette møde
og derefter sendes det til trykning. Årsskriftet bliver på 32 sider, 4 mere end det plejer. Derudover vil der blive lavet nogle flere sider i farver. Udgiften til at få trykt årsskriftet vil derfor stige lidt.
JS giver besked når det er retur fra trykning, så det kan pakkes og udsendes. Der
aftales nærmere omkring pakning m.v. når leveringen fra trykkeriet kendes.
d. Opgavelisten fra mødet d. 12 NOV 2012.
• JAK - sende forslag til vedtægter (deadline 1 DEC) – er afsluttet
• PAR – MVS - afventer
• JAK – skoleopgaver - afventer
• PAR – Busselskaber – er igang
• Årsskriftet – næsten færdig
• JS, PAR, OSP – lave køreplan for Webshop og varesalg - afventer
• PAR kontakt Forsvarsbrødrene - afventer
• KS, PAR spørgeskema til kustoder - afventer
• JAK og KS - Kigge på kustodeinstrukserne - afventer
• PAR – lave status bøger - afventer
• JAK – kustode navneskilte - afventer
• PAR – Maja ”trofaste kustoder” – det blev besluttet at der skulle indføres et begreb der hedder ”årets kustode”, den pågældende vil så få et kroophold eller
lign.
• PAR – Interforce - afventer
• PAR – donation af Cypern bogen til museet – se pkt. 2.a
4. Økonomi.
a. Status Museet, herunder status støttemedlemmer og besøgende. (se vedlagte bilag).
JAK kunne oplyse at museet pt. har 547 støttemedlemmer, heraf mangler 26 at betale for 2012. Alle 547 vil få en opkrævning i 2013, men er der blandt de 26 restanter, nogle som ikke betaler igen, slettes de som støttemedlem.
Museets driftsregnskab blev gennemgået.
Museet har i 2012 et overskud på små 15.000 kr. dette skyldes bl.a. donationen fra
varesalget.
b. Status varesalg, økonomi og sortiment. (se vedlagte bilag).
Varesalgets omsætning blev gennemgået – se bilag.
JS spurgte om varesalgets værdi og en evt. optælling. JAK og PAR vil lave en fysisk optælling af varelageret.
5. Drift.
a. Status kustoder.
Listen for 2013 er næsten færdig, der har været lidt udskiftning pga. sygemeldinger.
BJ laver en optælling af skjorter. PAR indkøber skjorter hvis der mangler og JAK
indkøber navneskilte de nye.
b. Drøftelse af præsidiets sammensætning
Vi mangler en fra Søværnet og Flyvevåbnet i præsidiet. PAR har talt kort med
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STCH ved FTK og han er meget museums interesseret.
Pt. er OL P.L. Hansen blevet formand i stedet for OB F. Mathiasen, som har fået nyt
job. F. Mathiasen vil dog gerne forsætte i præsidiet og R.K. Jakobsen har derfor tilbudt at trække sig. Præsidiet skal ikke bestå af et bestemt antal personer. Men det
antal der er pt. findes passende.
Bestyrelsen godkender derfor udskiftningen i præsidiet.
R.K Jakobsen vil blive til delt et diplom, som ambassadør for FN Museet
c. Antskaffelser.
Projektoren i ”biografen” er ikke god længere og bør udskiftes.
JS foreslog man købte et stort TV i stedet for en projektor. Der arbejdes videre med
forslaget.
Derudover vil det være rart med en ekstra skærm til overvågningen – der findes en
på lageret, som kan tages i brug.
Ønskeliste - Anskaffelser
Kustode skjorter
Stort TV til erstatning for projektor
Projektor
Overvågningskamera
Turistfolder
Fladskærme med HDMI og USB-stik
(ca. 10 stk.).

Bemærkninger
PAR undersøger markedet
Markedet undersøges
Erstattes af stort TV
Er anskaffet.
Er anskaffet, men der kan altid bruges flere
Er anskaffet.

6. Eventuelt.
JS spurgte hvad konklusionen på besøget af forsikringsmanden var??
Vi var godt nok dækket og vores nuværende forsikring, kan heller ikke opsiges de næste 5 år.
PAR spørger Ib om han vil være dirigent til generalforsamlingen.
a. Næste møde.
Næste møde 22. marts 2013. Et kort møde før generalforsamlingen.
Opgaver fra mødet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PAR - lokaler og mad til generalforsamling
JAK – modtage tilmeldinger og finde stemmesedler
JS – lave indkaldelsen
PAR og Per Jessen - Særudstillingen 2013
PAR – piratbåden
Medaljesamlingen tovholder Anker Sewohl
MBL, OSP, GTA, JAK og BJ – Rengøring, maling, brusekabine m.v.
JS – færdiggøre årsskrift
JAK – skoleopgaver
KS, PAR spørgeskema til kustoder
JAK og KS - Kigge på kustodeinstrukserne
JAK og PAR – lave status bøger og varesalg (fysisk optælling)
JAK – kustode navneskilte
BJ - optælling af skjorter
PAR – indkøbe skjorter
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•

PAR – spørger IB om han vil være dirigent

Viborg, d. 12. februar 2013, Jens F. Søndergaard

Punkter til dagsorden
Materiale til skoler/lejerskoler m.v.
Opdatering af Guidefolderen

Projektliste - idekatalog
Indscanning af dias
En udstillingsbarak mere
Undervisningsmateriale til skoler og
lejrskoler m.v.
Samarbejde med INTERFORCE

Termin
Næste møde
Ved lejlighed

Bemærkninger

Bemærkninger
Er iværksat.
Er fundet i samarbejde med HJV-Museet.
Er under behandling
PAR undersøger
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