Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet.
Frøslevlejren d. 27. marts 2010 kl. 10.30.
Formanden Per Hj. Jakobsen bød velkommen til de fremmødte.
1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog P.B. Krogh som dirigent – P.B. Krogh blev valgt.
Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede generalforsamlingen for rettidig indkaldt
og dermed beslutningsdygtig.
2. Aflæggelse af beretning.
Formanden aflagde årsberetningen. (Se bilag 1).
Der var følgende bemærkninger til beretningen:
Svede Jensen, Herning: Tak for en god beretning. Det er dejligt at hører, at I gør meget
for, at synliggøre Museet i hele Danmark.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Aflæggelse af årsregnskab.
Kassereren (Thorkild Kay) gennemgik årsregnskabet (se bilag 2).
Årets resultat –blev et overskud på 15.567 kr.
Underskuddet skyldes udgifterne til udskiftningen af lysstofrør til nogle mere strømbesparende. Derudover er prisen på forsikringerne steget.
Der var følgende spørgsmål til regnskabet:
Svede Jensen, Herning: Hvorfor er der ikke budgetteret med udgifterne til PBS?
Thorkild Kay: Da budgettet blev lavet, var det ikke planlagt at Museet skulle overgå til
PBS, det blev først besluttet senere. Jeg vil i denne forbindelse gerne opfordrede til, at
man tilmeldte sig PBS som støttemedlem. Det vil gøre udgifterne til PBS mindre.
Derefter gav Per Hj. Jakobsen en orientering omkring varesalget.
Kassebeholdningen 1. januar 2009 var på 17.636 kr. Der har været en omsætning i 2009
på ca. 80.000 kr. Varelageret har pr. 31. december 2009 en værdi af ca. 47.000 kr. og det
er udsalgspris incl. Moms. Alt dette giver en kassebeholdning på 33.027 kr. pr. 31. december 2009.
Varesalget kunne derfor med stolthed overrække Museets kasserer en check på 10.000
kr. Pengene skulle ”øremærkes” til glæde og gavn for Museets mange kustoder. eksempelvis et abonnement på Jyllandsposten.
Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til varesalget.
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
4. Forelæggelse af budget og 5. Godkendelse af de af bestyrelsen fastsatte kontingenter.
Kassereren forslog at man tog pkt. 4 og 5 på dagsorden samlet, da budgettet var udarbejdet på baggrund af de kontingent stigninger der skulle vedtages i pkt. 5. Det blev godkendt
af forsamlingen.
Kassereren gennemgik derefter budgettet for år 2011 (se bilag 3).
Budgettet var lavet på baggrund af følgende kontingent:
• enkelt kontingent 200 kr.,

• husstands kontingent 350 kr. og
• firma- og forenings kontingent 700 kr.
Et kontingent som blev vedtaget på sidste års generalforsamling.
Kassereren forslog at dette kontingent forsætter i 2011.
Der var følgende kommentarere til kontingentet:
Egon Bach var bange for at enkelte lokalforeninger måske syntes at forenings kontingentet
var ved at blive for dyrt!
Svar: Mange andre museer får en eller anden form for statsstøtte, det gør vi desværre ikke. FN Museet drives ene og alene af indtægterne fra vore støttemedlemmer, entre og
diverse fonde. Indtil videre har alle lokalforeningerne betalt for 2010.
Generalforsamlingen godkendte dermed budgettet og kontingentet for 2011.
6. Indkomne forslag.
Der var 2 indkomne forslag: (se bilag 4 og 5).
1. Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter.
2. Ole R. Andersen forslag om at bestyrelsens forslag skal have en fornyet gennemgang og revision.
Dirigenten mente, at bestyrelsens forslag skulle have være sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det var ikke nok at man kunne finde dem på hjemmesiden.
Han kunne derfor afvise bestyrelsens forslag, men han ville høre bestyrelsen motivation
før han traf en afgørelse.
Per A. Rasmussen: Baggrunden for bestyrelsens forslag, er at i de nuværende vedtægter,
er det bestyrelsen som hæfter for alt. Vi vil gerne lave vedtægterne om, så det er generalforsamlingen der træffer alle de store beslutninger og noget af ansvaret flyttes fra bestyrelsen til generalforsamlingen.
Ole R. Andersen: Det lyder fornuftigt, men der er stadig mange små fejl i det forslag som
bestyrelsen har fremlagt og det bør rettes.
Per A. Rasmussen: Ja der er visse ting som bør justeres, men hvad siger forsamlingen til
at godkende vores forslag, mod at vi så får rette diverse fejl og mangler. Jeg vil lade det
være op til forsamlingen og dirigenten at finde en løsning.
Forsamlingen og dirigenten besluttede at afvise bestyrelsen forslag. Der skal nedsættes
en arbejdsgruppe som kigger vedtægterne igennem og indarbejder fejl og mangler. Ole R.
Andersen var villig til at deltage i sådan en arbejdsgruppe.
7. Valg af bestyrelse samt suppleanter.
På valg til bestyrelsen er følgende: På valg til bestyrelsen er følgende: Per A. Rasmussen,
Bent Johansen og Thorkild E. Kay. Sidst nævnte ønsker ikke genvalg.
På valg som suppleanter er Per Røn, Torben Alstrup-Nielsen, Michael Leuenhagen og Johnny
Weismann. Sidst nævnte ønsker ikke genvalg.

Dirigenten spurgte om bestyrelsen havde et forslag til en afløser for Thorkild E. Kay?
Formanden foreslog Torben Alstrup-Nielsen.
Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag.
Der var ingen forslag. Formandens forslag blev vedtaget og dermed blev Per A. Rasmussen, Bent Johansen genvalgt og Torben Alstrup-Nielsen valgt. Alle for en periode på 2 år.
Dirigenten spurgte bestyrelsen om der igen skulle vælges 4 suppleanter, eller om man gik
tilbage til ”kun” 3?
Formanden: Bestyrelsen ønsker ”kun” 3 suppleanter.

Dirigenten spurgte om bestyrelsen havde et forslag til valg af suppleanter?
Formanden fremlagde bestyrelsens forslag.
Bestyrelsen ønsker genvalg af Per Røn og Michael Q. Leuenhagen, samt nyvalg af Jørgen
Møller. (Jørgen Møller præsenterede sig selv. Politimand og næstformand i Politiets Blå
Baretter).
Dirigenten spurgte om de fremmødte kunne godkende bestyrelsen forslag.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag og alle 3 blev valgt for en et årrig
periode.
8. Valg af revisorer samt suppleant.
På valg som revisorer er Total-revision, Vordingborg og Leif Dannerfjord som suppleant er
Helge Nehm.

Dirigenten spurgte bestyrelsen om alle 3 var villige til genvalg?
Alle 3 var villige til genvalg.
Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Der var ingen forslag. Herefter blev alle tre valgt for en et årrig periode.
9. Valg af fanebærer samt fanevagt.
Bestyrelsen bemyndiges til at vælge fanebærer samt fanevagt efter behov.
10. Eventuelt.
Dirigenten tog selv ordet: Han oplyste at formanden for præsidiet, P.K. Pedersen – fik nyt
job pr. 1. maj 2010. Han vil gerne takke P.K. Pedersen for hans arrangement i Museet.
Jan Bech Andersen: Hvad laver præsidiet??
Dirigenten: Rådgiver og støtter bestyrelsen. Derud over er Chef DANILOG en god samarbejdspartner, når der skal anskaffes genstande fra de enkelte missioner, da det er
DANILOG som står for hjemtagningen af materiel fra de enkelte missioner.
Knud Spangsø: I år er der 10 nye kustoder. De nye skjorter til kustoderne forventes at ankomme midt i april 2010.
Per Hj. Jakobsen: Tak til Thorkild E. Kay for arbejdet i bestyrelsen og tak til P.K. Pedersen
for støtten fra præsidiet.
P.K. Pedersen: Takkede for tiden som præsidiets formand. Fremhævede at han har gjort
en del lobbyisme på Museets vegne og dette vil han forsætte med. Sluttede med at overrække en gave til museets (små glas), bestyrelsen kunne evt. benytte dem efter en hård
dags arbejde.
Thorkild E. Kay: takkede for de mange gode år i Museet. Han opfordrede alle fremmødte
til gøre en indsats for de 3 nye veteranhjem (Fredericia, Ålborg og København).
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Per Hj. Jakobsen takkede for fremmødet.
Viborg, d. 9. april 2010, Jens F. Søndergaard.
Bestyrelsen afholder næste bestyrelsesmøde d. 26. april 2010 i Museet. På dette møde vil
bestyrelsen konstituere sig.

BILAG 1

FORMANDSBERETNING VED FN-MUSEETS
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 27 MARTS 2010.

Velkommen til generalforsamling i FN-Museet,som blev stiftet 22 September
1990 netop her i Frøslevlejren for 20 aar siden.
Tillykke med fødselsdagen- tillykke med de 20 aar- min egen 20-års fødselsdag
16 Marts 1958 fejrede jeg på Soldaterhjemmet i Borrislejren- det var det eneste
sted,hvor der var varme på kakkelovnen.
Der er sket meget i og omkring museet i løbet af de 20 aar og når jeg ser mig
rundt i forsamlingen,er der da enkelte "overlevende" fra den stiftende
generalforsamling.
Der har i museets 20 aar været optræk til enkelte" smårevolutioner" - der har
været mindre "interne krige" - der har været uenighed om mange ting
men der har heldigvis været enighed om de fleste ting l
Der er her og nu ikke plads til at fremhæve det ene for det andet,men man kan
ved selvsyn konstatere,hvor langt vi er nået i løbet af de 20 aar.
Personligt- har det fyldt meget i min dagligdag,men det er nu engang sådan,at
det er lysten der driver værket.
Og jeg mener,at jeg stadig har et stykke arbejde der skal gøres færdigt.
Om vi- bestyrelsen, som lovet og pålagt, fik visse ting gjort færdig i løbet af
2009,vil jeg lade generalforsamlingen afgøre.
Der er ikke foretaget de store ændringer af de enkelte stande. Dog er der tilgået
museet enkelte nye- spændende gamle effekter.
Og på nuværende tidspunkt fortsætter særudstillingen fra sidste aar om CAMP
DANNEVANG.
Der foregår en løbende vedligeholdelse af B-46. både udvendig og indvendig.
Og der bliver rengjort overalt i.f.m.hvert kustodeskift. I øvrigt en stor tak til
Kustoderne for jeres indsats med at servicere de mange besøgende,som
i sæson 2009 nåede op over de 6000.
Men museet og dermed bestyrelsen har selvfølgelig en plan - det havde Egon
Olsen også. Dermed være ikke sagt,at vi vover os ud j noget kriminelt!
Der vil umiddelbart efter lukning 1ste. November blive iværksat visse ændringer
og fornyelser. Så I kan allerede glæde jer til næste sæson.
Museet har eksempelvis fra det nu nedlagte SHIRBRIG modtaget mange
spændende effekter,som fortjener at blive synlige. Dette vil ske iJ.m. efterårets
og vinterens arbejder.
I det forgangne aar 2009,har museet som sædvanlig ladet sig repræsentere ved
forskellige møder- arrangementer m.v.

Aaret startede med at Formanden efterkom indbydelse til Nytaarskur hos
Dronningen. Det var en stor oplevelse for mig personligt, at kunne repræsentere
FN-Museet.

Det var også en stor oplevelse,at se museets Fane på højre fløj i paraden ved
Fredensborg i.a. af Prinsgemalens fødselsdag. Hvor vi medbragte en gave i
dagens anledning.
Tak til Per Røn og Helge Nehm for en flot march til Fredensborg i regnvejr.
FN-Museet har i løbet af 2009 været synlig vedMøde i Oksbøl om et påtænkt Hærmuseum i Jylland
Formandsmøde i 088
Veteran og Jubilartræf på Antvorskov Kaserne 
Indvielse af Danmarks første Veteranhjem beliggende her I lejren
Mindehøjtidlighed 4 MAJ her i FrøslevlejrenDBB Sommerstævne i OdderMindehøjtidlighed på Rindsholm KroReception i HKKF 
DBB Repræsentantskabsmøde på Varde KaserneEndvidere er det blevet til X-antal Bestyrelsesmøder
Såkaldte Brugermøder her i lejrenMøder med Dsi Frøslevlejren og Aabenraa KommuneOg efter bedste evne har vi- i bestyrelsen,forsøgt at gøre omverdenen
opmærkson på museets eksistens.
Det har efterfølgende vist sig på mange måder. Idet Museet får henvendelser
om mangt og meget.
Det være sig forespørgeiser om enkeltpersoner, der har forrettet tjeneste et eller
andet sted.
Det være sig oplysninger om en enkelt mission- eks. vis iJ.m. eksamensopgaver.
Og det kan være spørgsmål om udrustning- effekter og meget mere.
Alt dette gør,at det kan være utroligt spændende at beskæftige sig med,så hold
dig ikke tilbage,hvis vi en dag opfordrer netop dig til at give en hånd med.
Tak til bestyrelse og præsidie for samarbejdet i 2009. Lad min tak og hilsen gå
videre,til dem som ikke kunne være tilstede i dag.
Jeg vil slutte denne måske- lidt utraditionelle formandsberetning og lade
dirigenten give den videre til debat.
En debat- hvor jeg gerne ser,at l også "retter skytset" mod de enkelte med!.
af bestyrelsen. Det skal jo ikke være nogen enetale!
Jeg tror gerne,at de vil svare på alle evt. relevante spørgsmål.
-tak for ordet ...
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNiNG

T:l besTyrelsen j FN Museet l Frøslevlejren.

Vi har revideret årsreg.nskabet for FN Museet l Frøslevlejren for regnskabsåret l. januar - 31. december 2009. omfattende
anvendt resultatopgørelsw) balance og noter. Arsregnskabet at1ægges efter års.regnskabsJoven.

Bestyrelsens

allsv~r

for årsrapporten

Bestyrelsen har ansvaret for al udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede j overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udfonnning, implementenng og opretholdelse af interne kontroller. der er
relevante for at udarbejde og aflægge ct årsregnskab. der giver el retvisende billede uden væ:>cntlig fejlinformation,
uanset Ol:) rejJinforrnationen skyldes besvigelser ~Iler fejl. samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regn kabs
praksi og udøyelse af regnskabsmæssige skøn. som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykk:: en konklusIOn om årsregnskabet på grundjag af vores revision. Vi har udføn vores revision i
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt plan
lægger og udfører revisionen med henblik på at opnå l oj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig
fejlinfonnation.

En revision omfatter h,mdlinger for at opoa revisionsbeV1S for de beløb og oplysnmger. der er anført i årsregnskabet.
De valgte. handlinger afhænger af revisors vurdering. herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinfonnation .
årsregnskabet, uanset om fejlinfonnationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
Kontroller, der er relevante for foreningens/fondenes udarbejdelse og at1æggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede, med henblik på a, udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det
formal at udtrykke en konklusion om effektiVIteten af foreningens/fondenes lmeme kontrol. En revision omfatter
endvidere stillingtagen til. om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de afbestyrelseo udøvede
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Del er vores opfattelse, al det opnåede revIsionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konkluSion.
Re isionen har ikke gIvet anledning til forbehold.
Konklusion
Det ~r vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foren in ge ruv fondenes akt;Vef, passiver og
finansielle stiJIing pr. 31. december 2009 saml af resultatet af foreo.ingensJfondenes aktiviteter for regnskabsåret 2009 i
overensstemmelse med årsregnskabsjoven.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelle bemærkninger
Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsjovens regnskabsk\asse B. Arsrapporten er aflagt i danske kroner.
Regrlskabspraksi er uændret i. forhold til tidligere år,
'
Resulta topgøreisen
Indtægter
Indtægte" der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsføn i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er indgåe til
foreningerne/fondene pr, 31. december 2009,
Udgifter

Ligeledes er alle omkostninger. der vedrører regnskabsperioden, udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om
omkosmingerne er betalt af foremngerne/fondene pr. 31. december 2009.
BalanceD
Aktiver

Likvide behoJdmnger er afstemt ,il eksterne kontoudtog

Passiver
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser om faner gæld lil leverandører sam anden gæld, som indregnes li] kosrpris på tidspunktet for stiftelse
a gælds forhold l.

RESULTATOPGØRELSE for perioden

1.januar - 31.december

2009

Budget

2008

kr.

kr.

t. kr.

INDTÆGTER:

42

Gaver og bidrag
Kontingent støttemedlemmer
Entreindtægter

14641
103.950
117.917

30.000
115,000
85.000

108
101

Indtægter i alt

236.508

230.000

251

62.797
47768
3,129
4.611
118.305

60.000

60
74

7000

2

138000

166

2.907

10.000

23

3000

-10
9

UDGIFTER:
Lokaleomkoslninger
Husleje
EI- og vandforbrug
Vedllgehold- og renhold lokaler
ForsIkring, ejendomsskat
Sa Igs-/P romkoslni nger:
Udslilli ngsmalerialer, særudstilli ng
Kammeratstøtte - renovering af stand
Annoncer + reklamer
Trykning af ny folder
Tilskud fra tips- og lotto
Tryksager - årsskrift
Skjorter kustoder
Gaver, blomster og kaffe

O
O
O
6122

O
4,718
13,747

65.000
6.000

O
7.000
1 000
2.000
23.000

30

45
-40
6
O
6

39

35796
5,156
8.890
5,291

25.000
6.000
7000

29

O

9477
10.473
2.184
8.240
85.507

9000
7.000
2.500
11 000
67.500

6
9
5
2
11
72

217.559

228.500

277

18.949
O

1.500
O

-4.546

O

O

RESU LTATF0R RENTER
Rente Indtægter, netto

14.403

1.500
O

-47

1.164

ARETS RESULTAT

15.567

1.500

-43

Rejse- og kørselsudgifter (bestyr. +kustoder)
Mød er/fa rtæri ng/g enera Iforsaml ing
Telefon + godtgørelser/internet
PBS
Porto/gebyrer
Konlorarhkler/smålnventar
KontingenUlicens
Forsiknnger

Udgifter i alt
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT
Afskrivninger
Tilskud Tlps+Lotto
Gla sd ør/I T-udstyr/tryksag er

43.413
47.959

5

5

-26

-21

4

BALANCE PR.

31. DECEMBER

2009

2008

kr.

t.kr.

AKTIVER
Sydbank (k.k max. 50000)
Ti Igod ehavend er
Etablering Inventar
Tilgang ombygningliventar
Tilgang IT-udstyr
Tilskud Trps+Lotto
Arets afskrivning (3 ar)
Akkum afsknvninger

100022
O
261.371
O

66
23
261

O

O

O
O
O
-261

100.022

89

Skyldige omkostnmger

36.559

41

Gældialt

36.559

41

Saldo pr 01 01 2009
Arets resultat overført

47.896
15.567

-43

Saldo pr 31.12.2009

63.463

48
'

100.022

89

Aktiver i alt

O
O

O
O
-261 371

PASSIVER

GÆLD:

EGENKAPITAL:

Passiver i alt

91

';
I)
Frøslevlejren, der.;
I...::J

2010

Bestyrelsen:

ce~~~/I~.
Gert Thisted Knudsen

næstfonnand

.,

.,-","

~1:7
Tnorkild E. Kay
kasserer

iL-

/" -1

'1

-.....L
/~_

Per A. Rasmussen

!c::.
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BILAG 3

Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen og
Associeret medlem af Museum Sønderjylland

Budget 2011
Indtægter
Kontingenter - støttemedlemmer
Tilskud fonde mv
Gaver enkelt
personer
Entreindtægter

105.000
10.000
5.000
120.000
240.000

Udgifter:
Salqs- og PR-omkostninger:
Annoncer og reklame
Skjorter til kustoder
Tryksager - årsskrift
Repræsentation
Særudstilling
Lokaleomkostninger:
Husleje
El + vand
Forsikringer
Vedligeholdelse
Rengøring/renovation
Administrationsomkostninger
Telefon
Porto, gebyrer
Småinventar
Kontingenter/Licens DR
Forsikringer (Iøsøre,ansvar,ulykke)
Kontorartikler
Rejse- og kørselsgodtgørelse
Møder, fortæring, generalforsamling
Udgifter i alt
Resultat før afskrivninger

23.000

63.000
60.000
5.000
3.000
3.000

134.000

7.000
9.000
3.000
2.500
8.500
4000
35000
6000

75.000
232.000
8000

Afskrivninger Inventar/ombygning
Arets resultat

Kontingent:
Enkelt
Husstand
Foreninger/firmaer

3.000
1.000
7.000
2.000
10.000

o
8.000

200,00
350,00
700,00

BILAG 4
VEDTÆGTER
For
"FN-MUSEET i Frøslevlejren"

§ 1.
Museets navn, ejerforhold, hjemsted, værneting.
Museets navn er: FN-MUSEET i Frøslevlejren.
Museet er en selvejende institution (ikke erhvervsdrivende fond), som blev oprettet af en
kreds af tidligere FN-soldater under navnet FN-MUSEET DE BLÅ BARETTER. Museet
drives i henhold til Lov om Fonde og visse Foreninger af den på generalforsamlingen
valgte bestyrelse.
Museet har hjemsted i Aabenraa kommune, og har til huse i Frøslevlejren på adressen:
Frøslevlejren, Lejrvej 81, 6330 Padborg.
Museets værneting er Sønderborg retskreds.
§ 2.
Museets formål, ansvarsområde og medlemskreds.
Formålet med FN MUSEET i Frøslevlejren er at bevare de historiske minder om den
indsats danske soldater, læger, sygeplejersker, feltpræster, politifolk og andre med
mandat fra De Forenede Nationer, OSCE, EU og NATO eller efter ordre fra den Danske
regering, har ydet i bestræbelserne for, at bevare eller etablere fred i denne verdens
urolige områder, hvor disse end måtte være.
Museet skal indsamle, registrere og bevare effekter og minder, samt forske og formidle
omkring disse og de indsatsområder, hvor Danske enheder og enkeltpersoner har ydet en
indsats i fredens tjeneste.
Museet skal medvirke til at udbrede kendskabet til FN´s arbejde med særlig vægt på de
fredsstøttende, -bevarende og -skabende opgaver og på de forhold, under hvilke sådanne
opgaver er søgt løst.
Museet skal således medvirke til, at denne virksomhed som en del af Danmarks kulturarv
gøres tilgængelig for offentligheden, således at museet stilles til rådighed for forskning og
oplysning, ligesom museet kan påtage sig andet kulturformidlende arbejde, foreneligt med
museets funktioner og idegrundlag.
Genstande, der savner en naturlig tilknytning til museets interesseområde, bør henvises til
andet relevant museum eller samling.
Som medlem af museet kan optages enkeltpersoner, foreninger, organisationer og
firmaer, som betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Kun personlige medlemmer kan indvælges i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det skønnes at stride imod museets formål og
interesser. En sådan eksklusion kan ikke indbringes for domstolene, men kan af den
ekskluderede indbringes for første ordinære generalforsamling til endelige afgørelse.
§ 3.
Samarbejde i forhold til offentlige myndigheder og andre museer.
Museet søges på naturlig måde indpasset i Den Selvejende Institution Frøslevlejren og de
derudfra virkende øvrige museer.
Museet samarbejder med andre museer indenfor relevante områder.
Museet er en del af Sønderjyllands museumsvæsen, og er associeret medlem af Museum
Sønderjylland.
Museet indberetter løbende om nytilvækst via museumsmagasinet til historisk
centralregister.
§ 4.
Ledelse
Museets styrelse består af et præsidium på ikke under tre medlemmer og en bestyrelse på
syv medlemmer.
§ 5.
Præsidium
Museets præsidium består af ikke under 3 medlemmer, hvoraf den til enhver tid værende
Chef for Det Danske Internationale Logistik Center i Vordingborg er født formand
Præsidiet udpeges af bestyrelsen
Præsidiet er rådgivende for bestyrelsen i spørgsmål af idemæssig karakter og formidler
samarbejde, kontakter og økonomiske muligheder.
§6
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af en formand, som vælges på generalforsamlingen for 2 år.
6 bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år, således at de 3 bestyrelsesmedlemmer
afgår i ulige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år.
Der vælges et passende antal suppleanter, som er på valg hvert år. Suppleanterne vælges
i en prioriteret orden. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen afholder møde efter behov, dog mindst hvert halve år, og er beslutningsdygtig,
når mindst 3 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Dog skal minimum formanden
eller næstformanden være til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte forretningsudvalg og
udvalg af midlertidig art eller med særlige opgaver.
Bestyrelsen leder foreningen under ansvar for generalforsamlingen, og er mellem
generalforsamlingerne ansvarlig for museets drift, herunder tillige for overholdelsen af
særlovgivning (ex. Våbenlovgivningen).
Bestyrelsen forestår driften af museets varesalg.
Bestyrelsen udpeger/ansætter og afskediger museets tilsynsførende samt andet
personale.
Den tilsynsførende deltager i bestyrelsesmøderne.
Arbejde for præsidium og i bestyrelse er ulønnet, dog honoreres i henhold til
forretningsordenen bestemte positive udgifter.
§ 7.
Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og der afholdes ordinær
generalforsamling inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes
skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Aflæggelse af årsberetning og arbejdsplan for det kommende års arbejde.
Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og sponsorat
Indkomne forslag.
Valg.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

formand
3 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsessuppleanter
Revisor
Revisorsuppleant
Fanebærer

8. Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt fremsendes til formanden, og være denne i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpel majoritet.
Afstemning skal ved personvalg være skriftlig, såfremt der er foreslået flere kandidater end
der skal vælges.

Hvert personligt medlemskab giver ret til en stemme.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når
en fjerdedel af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen med angivelse af emne begærer
dette.
§ 8.
Regnskab, økonomi/budget samt arbejdsplan.
Museets regnskabsår følger kalenderåret.
Første regnskabsår er fra stiftelsen til årets udløb.
Efter regnskabsårets udløb udfærdiger kassereren et regnskab med tilhørende status,
herunder regnskab for museets varesalg, som revideres og forelægges bestyrelsen og
generalforsamlingen. Regnskabet skal være påtegnet af museets bestyrelse samt
museets revision.
Bestyrelsen udarbejder budget og arbejdsplan for det kommende år til fremlæggelse på
generalforsamlingen. Arbejdsplanen forelægges til godkendelse for Museum
Sønderjylland.
Museets ledelse udarbejder årligt en beretning efter retningslinjer fra statens
museumsnævn, hvilken indsendes til Museum Sønderjylland tillige med kopi af det
godkendte, reviderede regnskab.
Alle udgifts- og indtægtsbilag skal være påtegnede, og være attesterede af museets
tilsynsførende og en af bestyrelsen dertil udpeget bemyndiget.
Generalforsamlingen vælger for et år af gangen en revisor, samt en revisorsuppleant.
§ 9.
Udskillelse, kassation, deponering og sikring.
Museet må ikke udskille genstande fra samlingerne uden Museum Sønderjyllands
godkendelse.
Kassation må kun ske med bestyrelsens godkendelse.
Der kan indgås deponeringsaftaler med andre museer.
Bestyrelsen for FN-MUSEET i Frøslevlejren, eller den person som bestyrelsen bemyndiger
dertil, udarbejder en fortegnelse/registrering/liste over de effekter og genstande, som
museet har dels til låns dels til ejendom.
Genstande eller samlinger, behæftede med klausuler – ud over tidsmæssige
offentliggørelsesklausuler – kan ikke modtages uden forelæggelse for bestyrelsen.
Museet skal træffe fornødne foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand,
tyveri og hærværk m.v.

§ 10.
Åbningstider og adgangsvilkår.
Museet skal have bestemte og forud bekendtgjorte åbningstider, og åbningstidens omfang
skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse, og fastsættes af bestyrelsen.
Ud over museets udstillinger er samlinger, herunder registre, bibliotek m.v. offentligt
tilgængelige efter nærmere aftale. Når hensynet til museets donatorer taler derfor, kan
optegnelser, fotos m.v. dog undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang
og brug, ligesom der, når andre hensyn taler for det, kan indføres begrænsninger i adgang
til samlingerne. Det påhviler museets daglige ledelse at påse, at adgangen sker under en
fornøden hensyntagen til samlingernes sikkerhed og bevaring.
Efter bestyrelsens bestemmelse kan museet vederlagsfrit give adgang til f.eks. skoleelever
og andre uddannelsessøgende.
§ 11.
Vedtægtsgodkendelse/vedtægtsændringer.
Nærværende vedtægter er godkendt ved stiftelsen af den selvejende institution FNMUSEET DE BLÅ BARETTER den 22. september 1990 i Frøslevlejren. Stiftelsen er sket
under forbehold af amtsmuseumsrådets godkendelse, ligesom ændringer, nødvendiggjort
af fondsmyndighedens godkendelse, er forbeholdt ved stiftelsen, idet det overlades
bestyrelsen at træffe sådanne beslutninger, som er nødvendige for at opnå endelig
godkendelse af fondsmyndighed, museumsnævn og amtmuseumsråd samt Den
Selvejende Institution Frøslevlejren.
Vedtægterne kan ændres på generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed.
Ved forslag om ophævelse/nedlæggelse af museet, skal 2/3 del af de tilstedeværende
stemme for, idet ophævelsen ellers kun kan ske ved en derefter afholdt ekstraordinær
generalforsamling, hvor beslutning om ophævelse af foreningen kan træffes alene med en
majoritet af de tilstedeværende, men alt under forbehold af fondsmyndighedernes
godkendelse, idet alternativet er museets nedlæggelse ved ophør af den selvejende
institutions virke.
I tilfælde af museets ophør, skal museets samlinger tilgå andre museer, der er offentligt
tilgængelig, og som kan videreføre museets formål, som anført i § 2.
Bestyrelsen træffer da bestemmelse om, hvorledes museets samlinger skal finde
anvendelse fremover, i samarbejde med statens museumsnævn, men dog således, at
museets overskydende pengemidler tilfalder DE BLÅ BARETTER, idet alle handlinger og
beslutninger, der foretages i anledning af museets ophør, ifølge lovgivningen skal
godkendes af fondsmyndighederne.
Således vedtaget på generalforsamlingen den ____________________

Dirigenten

Formanden

BILAG 5

Forslag
som ønskes sat til afstemning på generalforsamling i
FN-Museet i Frøslevlejren 21. marts 2010.

Forslag:
Det af FN Museets bestyrelse stillede forslag om ændring af
vedtægter, henvises til fornyet gennemgang og revision, før
eventuel genfremsættelse på en ordinær generalforsamling.
Begrundelse:
Ikke alle medlemmer kan forventes at have mulighed for, at gøre
sig bekendt med det fremsatte forslag, som alene er tilgængeligt
på Museets hjemmeside.
Forslaget mangler fuldstændig oplysning om ændringer, hvoraf nogle
har endog særdeles principiel og vidtrækkende karakter.
Forslaget fremstår ikke som et forslag, men som gældende
vedtægter, jfr. bl.a. den omstændighed, at de angiveligt fremstår
som vedtaget i forbindelse med Museets stiftelse 22. september
1990.
Af formandens anbefaling i Museets årsskrift kan kun udledes, at
der er tale om nødvendig revision ,og sproglig opstramning, eller
med andre ord nærmest redaktionelle ændringer.
Imidlertid lægger det fremsatte forslag op til ændret procedure
for valg af formand, en ændring som tidligere er afvist af
generalforsamlingen, men også til en radikal og særdeles
problematisk ændring af proceduren for vedtægtsændringer.
For så vidt angår valg af formand, garanterer den nuværende
procedure, at bestyrelsen kan samarbejde som en helhed, idet de
valgte bestyrelsesmedlemmer vælger formanden af deres midte.
Hvad angår fremtidige vedtægtsændringer vil den foreslåede
procedure - hvor et simpelt flertal af de fremmødte kan beslutte
dramatiske ændringer - bevirke, at f. eks. et til
generalforsamlingen fra et medlem indkommet forslag til ændring af
vedtægter, som ikke deltagende medlemmer er afskåret fra at gøre
sig bekendt med, endsige forholde sig til, kan besluttes endeligt,
og for så vidt træde i kraft umiddelbart.
Herudover indeholder det af bestyrelsen fremsatte forslag flere
unøjagtigheder, gentagelser og problematiske formuleringer, jfr.
følgende tilfældige eksempler:
l) Foreningen benævnes i overskriften FN-Museet Frøslevlejren,
medens der formentlig menes FN-Museet i Frøslevlejren.
2) Hvad er der blevet af egenkapitalen på 10.000,- kr.?
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3) Både § 4 og 5 anfører, at Præsidiet består af ikke under 3
medlemmer.
4) Præsidiets rolle i Museets styrelse fremgår ikke, (hvilket den
for så vidt heller ikke gjorde i de nugældende vedtægter) _
5) I tilfælde af formandens fravær/forfald, er der ikke gjort
rede for, at næstformandens stemme kan være afgørende, i
forbindelse med stemmelighed.
6) Bestyrelsen er efter forslagets ordlyd beslutningsdygtig,
uanset mindre end halvdelen af medlemmerne er tilstede,
hvilket forekommer ret usædvanligt.
7) Tilsvarende anføres det, at der skal være tale om
stemmeberettigede medlemmer_ Rummer bestyrelsen andre?
8) Museets tilsynsførende deltager i bestyrelsesmøder, men det
fremgår ikke, om den pågældende har st.emmeret ..
9) Af § 6 fremgår, at der skal afgå 3 bestyrelsesmedlemmer i
ulige år og 3 i lige år. Dette forekommer ret indlysende, når
der efter forslaget er netop 6 bestyrelsesmedlemmer, som alle
vælges for 2 år ad gangen.
10)Hvad er et passende antal suppleanter og hvem afgør det?
11)Skal der ikke vælges extern revisor?
12)lfølge § 7 afholder generalforsamlingen åbenbart
generalforsamling. Hvordan tænker man sig dette praktiseret?
13)Er det fremover udelukket at stemme ved fuldmagt?
14)§ 7, stk. 7, nr_ d og e foreskriver valg af revisor og
revisorsuppleant, dog uden valgperioden er_specificeret_
Ifølge § 8 skal der også vælges revisor og revisorsuppleant,
men med den tilføjelse, at de vælges for et år ad gangen- Er
der tale om de samme?
lS}Af § 8 fremgår, at første regnskabsår er fra stiftelsen til
årets udløb. Hvilket år tænkes der her på? Hvis der er tale
om 1990, er det en helt overflødig bemærkning_
16)De nuværende vedtægter er ikke, som det fremgår af § Il, fra
22. september 1990, men er ~ ifølge Museets hjemmeside 
ændret 22. september 1992, 07. marts 199B, 18. marts 2000 og
24_ marts 2001.
Under henvisning til ovenstående opfordres Bestyrelsen til, at
trække sit forslag tilbage.
Såfremt Bestyrelsen ønsker at gennemføre vedtægtsændringer,
opfordres den til, dels at udforme forslaget så ændringerne
umiddelbart lader sig aflæse og dels til, at fremsende det i
skriftlig form til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til
en ordinær generalforsamling.
Vesterø, 16_ marts 2010
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