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BESTYRELSESMØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde i Venneselskabet den 13. marts 2019, kl. 15.00 på Museet med følgende
dagsorden:
1) Nyt fra museet
2) Udpegning af repræsentant til repræsentantskabet
3) Årbøger
4) Generalforsamlingen
5) Bestyrelsesvalg
6) Eventuelt

Til stede var:
•

Peder Ellegaard Larsen (PEL)

•

Ulla Tofte (UT)

•

Anne Mentz Hansen (AMH)

•

Michael Clausen (MC)

•

Steffen Agger (SA)

•

Thorbjørn Thaarup (TT)

•

Anne Jørgensen (AJ)

•

Steen Sabinsky (SS)

•

Bjarne Winther (BW)

Ad 1) Nyt fra museet
UT oplyste, at Drømmeskibet er en stor succes og at man oplever, at børn ikke vil hjem fra
museet, i modsætning til, hvad det plejer at være på museerne.
Endvidere blev bestyrelsen opdateret på det kommende program for arrangementerne på
museet.
UT ville arrangere et besøg på magasinet, men herom senere.
Ad 2) Udpegning af repræsentant til repræsentantskabet
Steen Sabinsky (SS) blev enstemmigt udpeget.
Ad 3) Årbøger
UT oplyste, at næste års årbog vil omhandle Kina i den Florissante Periode.

DENLAW
Det er Benjamin, som skal være redaktør på bogen, idet denne bygger på hans PHDafhandling.
Efterhånden er portoen en voldsom post, så det besluttedes, at medlemmerne selv skal hente bøgerne på museet eller betale portoen, for at få dem sendt. Dette gælder fra december
2019, hvor 2020-årbogen udgives. For den kommende udsendelse gælder at bøgerne fremsendes for Museets regning.
Det viste sig, at i nogle publikationer, hvor Venneselskabet var arrangør eller medarrangør,
var Venneselskabet ikke nævnt ved navn. UT oplyste, at dette blive rettet.
Ad 4) Generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdes søndag, den 12. maj 2019, kl. 13.30.
(Bestyrelsen mødes kl. 12.00 til bestyrelsesmøde med middag)
Ole Bang vil blive foreslået som dirigent.
Niels Bjørn Hansen vil blive foreslået som revisor.
Kontingentet foreslås hævet fra kr. 425,00 til kr. 450,00.
Valg af bestyrelse – samtlige medlemmer som er på valg, er villige til genvalg.
Anders Ravn Sørensen vil i forbindelse med generalforsamlingen holde et foredrag om Museets historie fra 1915.
Ad 5) Eventuelt
Marinehistorisk Selskab arrangerer en 5-dages-tur til Nordtyskland i perioden 16. til 20. september 2019. Den budgetterede omkostning vil være kr. 5.800,00 pr. deltager.

København, den 26. marts 2019

Bjarne Winther
bw@denlaw.dk
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