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REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE I 

MILITÆRHISTORISK KOMMISSION  

DEN 14. NOVEMBER 2016 
Det ekstraordinære årsmøde blev afholdt mandag den 14. nov. 2016 fra kl. 13 i Bageriet, Kastellet.  
Sytten medlemmer var mødt op til det ekstraordinære årsmøde.     
 
Anledning: 
Behovet for justering af kommissionens love for etablering af rammen for en forbedring af 
økonomi gennem muligheden for institutionsmedlemskab af kommissionen og eventuelt også 
støttekontrakt med virksomheder. 
 

Referat jf. den udsendte dagsorden (referat understreget og i kursiv) 

1. Valg af dirigent, der leder mødet i overensstemmelse med dagsordenen og kommissionens 
love. Styrelsen forslår Jesper Gram-Andersen.  

Med applaus blev Jesper Gram Andersen valgt som dirigent på styrelsens indstilling.  

2. Præsidenten aflægger reduceret beretning med information: 

a. Om den økonomiske status og FAKs tilbud om institutionsmedlemskab, der førte til 
erkendelsen af behovet for det ekstraordinære årsmøde. 

b. Om overvejelserne af muligheden af støttekontrakt for virksomheder. 

c. Om reorganisering af arbejdsforløbet i produktionen af Fra Krig og Fred med den 
supplerende udgivelse på nettet, omkostningsreducerende produktionsforløb samt 
muligheden for redaktionshonorar ved udgivelsen af ekstranumre i samarbejde 
med FAK (to planlagte for 2017 og 2018). 

d. Om muligheden af at samarbejde med FAK og andre nordiske kommissioner og 
samarbejdspartnere om en minikongres for den internationale militærhistoriske 
kommission (CIHM). 

e. Om reorganisering styrelsens arbejde for at kunne håndtere de kommende 
foreningsårs aktiviteter.  
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Hovedpunkterne i præsidentens reducerede beretning er indsat som bilag 1. 

Supplerende bemærkninger fra præsidenten: 

1. Arbejdsbyrden for præsidenten og styrelsen har været stigende. Især tidsskriftet 
kræver meget arbejde.  

2. Præsidenten opfordrede medlemmerne til at skrive, skrive, skrive til tidsskriftet. Kom 
op af stolen og kom med artikler.  

3. CIHM: Den Internationale Kommission er krise, da få lande kan bære den økonomiske 
byrde i forbindelse med den årlige internationale kongres. Præsidenten har taget 
kontakt til de andre nordiske lande med opfordring til samarbejde omkring en nordisk 
– minikongres. På nuværende tidspunkt er der ikke overvældende støtte, men der er 
muligheder.  

4. Præsidenten opfordrer ALLE medlemmer til at komme med forslag til seminarer.  
 
Der var følgende spørgsmål i forbindelse med præsidentens reducerede beretning: 

1) Kan udgifterne til forsendelse af tidsskriftet reduceres?  

Præsidenten: Vi udsender ikke selv tidsskriftet. Det står forlaget for [Syddansk Universitetsforlag].  

2) Kan tidsskriftet overgå til et rent digitalt format?  

Præsidenten: Nej, vi skal have papirversionen, da kvaliteten er dalende for de kun digitalt 
publiceredes tidsskrifter. Desuden sikrer papirversionen forankring på biblioteker mm. 

3) Har styrelsen har kontakt med Tøjhusmuseet omkring salg af tidsskriftet?  

Præsidenten: Vi har forsøgt at sælge det, men uden held. Butikken på Tøjhusmuseet styres af 
ekstern partner, der ikke udviste interesse, da vi tidligt havde kontakt. 

4) Hvad er forskellen mellem institutions- og firmamedlemskab.  

Præsidenten: Med erfaringer fra Krigshistorisk Selskab har virksomhederne interesse i mulig 
reklame i tidsskriftet mm. Eksempelvis kunne det tænkes, at rejsebureauerne med militærhistoriske 
rejse kunne have interesse i et firmamedlemskab. For institutionerne handler det om støtte til at 
bibeholde et fagfællebedømt, dansksproget, militærhistorisk tidsskrift, og at yde støtte og være en 
del kommissionens faglige miljø.  

5) Udsendes tidsskriftet til bibliotekerne? 

Præsidenten: Vi udsender frieksemplarer til interessenter inkl. relevante biblioteker, samt mulige 
anmeldere som eksempelvis bladet Alt om Historie. 

3. Generalsekretæren præsenterer offentliggørelsen af Fra Krig og Fred på OpenAccess. 

Generalsekretæren: Kommissionen fik mulighed for at komme med på Det Kongelige Bilbioteks 
digitale platform for akademiske tidsskrifter. Kommissionen kom med gratis grundet en EU-
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bevilling. Det første nummer af tidsskriftet ligger nu frit søgbart og gratis tilgængeligt på 
www.tidsskrift.dk. Tanken er, at tidsskriftet 3 år efter publikation gøres frit tilgængeligt. Indtil da 
vil tidsskriftet være tilgængeligt mod betaling (både fuldt nr. og enkelte artikler). Abonnenter vil 
modtage login, så de kan tilgå alle udgivelserne digitalt.     

 

4. Behandling af styrelsens forslag til justerede love (jf. vedlagte 10. udgave). 

Præsidenten gennemgik enkeltvis de foreslåede lovændringer. Der var ingen spørgsmål eller 
kommentarer til lovændringerne, de blev efterfølgende godkendt med applaus.  

Lovændringerne træder derfor i kraft, og kommissionens gældende love er nu version 10 af 15. 
november 2016.  

5. Eventuelt. 

Der var ingen kommentarer under eventuelt, og det ekstraordinære årsmøde blev erklæret lukket. 
Forsamlingen   

http://www.tidsskrift.dk/

