Kommissorium for EDRs museumsudvalg
Udvalgets varetager EDR's Radioamatørmuseums drift og andre forhold under ansvar overfor
hovedbestyrelsen.
EDR's Radioamatørmuseum er placeret i EDR's hus i Odense, og dets formål er at samle, opbevare og
udstille apparatur, litteratur, dokumenter, fotografier og alt andet materiale, der belyser amatørradioens
udvikling og EDR's historie.
Museumsudvalget består af 3 personer, der udpeges af EDR's hovedbestyrelse, normalt i forbindelse med
konstitueringen efter afholdte valg til HB.
Museumsudvalget kan træffe aftale om praktisk medhjælp og uddelegere kompetence til denne.
Museumsudvalgets opgave er at sørge for










at der ved modtagelse af effekter til museet sendes en kvittering med tak til giveren.
at alle indsamlede effekter og andet materiale opbevares, registreres og udstilles på betryggende
vis.
at samlingerne katalogiseres og mærkes.
Det sker ved at der føres en liste over museets effekter
I denne liste skal hver enkelt genstand være anført tillige med oplysning om, hvor den
opbevares/udstilles.
at afgøre, om de indleverede/indsamlede effekter falder indenfor museets formål og har
bevaringsværdi eller bør kasseres, samt at tage stilling til om effekter evt. skal indgå i
byttehandel eller afhændes/udlånes til anden side.
En eventuel indtægt i forbindelse med salg, skal fremgå af museets (EDR's) regnskab.
at i samarbejde med relevante parter (HB kontor mv.) fastsætte bestemmelser omåbningstider
og adgang til museets udstillinger.
at føre et regnskab for museet. Regnskabet indgår som en del af EDR's regnskab
at tage sig af alle spørgsmål vedrørende museet

For museet gælder følgende statutter:
Museets effekter
Med mindre andet er aftalt ved overdragelsen er museets effekter EDR's ejendom
Udlån af effekter
Museets effekter kan i kortere eller længere tid udstilles i andre lokaliteter, efter forudgående aftale med
museumsudvalget.
Museumsudvalget aftaler i hvert enkelt tilfælde, hvem der skal afholde evt. udgifter i forbindelse med
udlån, og det påhviler museumsudvalget at sørge for, at ethvert udlån registreres. Jævnfør opgaven med
at føre en liste over effekterne.
Museets ophør eller flytningVed museets eventuelle flytning eller ophør træffer EDR's hovedbestyrelse
beslutning om effekternes disponering.
Beslutninger herom skal, inden de kan iværksættes, godkendes af EDR's repræsentantskab.
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