Viborg d. 8. april 2014
Referat af ekstraordinær generalforsamling i FN Museet.
Frøslevlejren d. 29. marts 2014 kl. 11.00.
Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte.
1. Valg af dirigent.
PAR foreslog Ib Jensen som dirigent – Ib Jensen blev valgt.
Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede generalforsamlingen for rettidig indkaldt.
Dirigenten oplyste at denne ekstraordinære generalforsamling, havde til formål at godkende de vedtægtsændringer, som forsamlingen havde forhåndsgodkendt på FN Museets
generalforsamling sidste år d. 23. marts 2013.
2. Forslag til justering af vedtægter.
Dirigenten spurgte om der var nogle som havde indvendinger imod forslaget, om der var
nogle som vil stemme imod forslaget og om der var nogle som vil undlade at stemme?
Dette var ikke tilfældet og vedtægtsændringerne var derfor formeldt godkendt. (nye vedtægter vedlagt).
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Viborg, d. 8. april 2014, Jens F. Søndergaard.
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Vedtægter for
”FN MUSEET”
Frøslevlejren
§ 1.
Museets navn, ejerforhold, hjemsted, værneting.
Museets navn er: FN MUSEET.
MUSEET er en selvejende institution (ikke erhvervsdrivende fond), der blev oprettet af en kreds af tidligere FNsoldater 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 er, at dokumentere den indsats
1) Danske enheder og enkeltpersoner under mandat fra De Forenede Nationer (FN), Organisationen for
sikkerhed og samarbejde i Europa (OSCE), Den europæiske Union (EU), eller Den nordatlantiske traktat
(NATO), og
2) Danske enheder og enkeltpersoner i øvrigt, har ydet i forbindelse med beskyttelse, sikring eller opretholdelse
af verdensfreden gennem militær, politimæssig eller humanitær indsats.
MUSEET skal indsamle, registrere og bevare effekter og minder, samt formidle omkring disse og de indsatsområder,
hvor danske enheder og enkeltpersoner, på baggrund af et FN, OSCE, EU, NATO-mandat, eller som udsendt i Den
Danske Brigade/Det Danske Kommando, har arbejdet i fredens tjeneste
Våben kan ikke opbevares på Museet.
MUSEET skal medvirke til at udbrede kendskabet til fredstøttende opgaver og de vilkår, under hvilke sådanne
opgaver er søgt løst
Som medlem af Museet kan optages enkeltpersoner, foreninger, organisationer og firmaer
Kun personlige medlemmer kan indvælges i bestyrelsen.
MUSEET er uafhængigt af alle ikke museale organisationer.
MUSEETS bestyrelse kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet skønnes at handle imod Museets interesser.
En sådan eksklusion kan indbringes til endelig afgørelse på først følgende ordinære generalforsamling, hvor
eksklusionen kan vedtages/forkastes med simpelt flertal.
§ 3.
Samarbejde i forhold til offentlige myndigheder og andre museer.
MUSEET søges indpasset i Den Selvejende Institution, ”FRØSLEVLEJREN”, og samarbejder, i muligt omfang, med
Lejrens og andre muséer.
MUSEET er en del af Sønderjyllands museumsvæsen og associeret medlem af Museum Sønderjylland.
§ 4.
Ledelse – sammensætning, valgmåde m.m.
MUSEET ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, som vælges blandt Museets støttemedlemmer.
Bestyrelsen udpeger et præsidium på ikke under tre medlemmer, hvoraf det ene medlem er den til enhver tid værende
chef for Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG), som er født formand for præsidiet.
Desuden er formanden for Forsvarets Museums Kommission født medlem.
Præsidiet er rådgivende for bestyrelsen i spørgsmål af idémæssig karakter og formidler samarbejde, kontakter og
økonomiske muligheder.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
Alle vælges for to år ad gangen.
Formand + 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
Som suppleanter vælges tre medlemmer for ét år ad gangen.
Suppleanterne vælges i prioriteret rækkefølge.
Ekstern revisor, revisor og revisorsuppleant vælges for to år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig hurtigst muligt efter den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen, som selv fastsætter sin forretningsorden, er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer samt
formand og/eller næstformand er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens, henholdsvis næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan nedsætte interne arbejdsudvalg, eventuelt ved at inddrage andre støttemedlemmer.
Generalforsamlingen er Museets øverste myndighed.
Bestyrelsen varetager, med ansvar over for Generalforsamlingen, MUSEETS daglige drift.
Bestyrelsen udpeger en tilsynsførende for Museet.
Arbejdet som bestyrelses- og præsidiemedlem samt som tilsynsførende er ulønnet.
Udgifter, som afholdes i forbindelse med hvervet, dækkes af Museet.
Vedr. tegningsretten: Foreningen tegnes af formanden, og denne kan give fuldmagt i økonomiske anliggender
§5
Generalforsamling.
Dagsorden til generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af årsberetning
3) Aflæggelse af regnskab
4) Forelæggelse af budget
5) Forelæggelse af arbejdsplan
6) Fastsættelse af kontingent
7) Indkomne forslag
8) Valg af formand
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer
10) Valg af suppleanter
11) Valg af ekstern revisor
12) Valg af revisor
13) Valg af revisorsuppleant
14) Valg af Fanebærer og fanevagt
15) Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt fremsendes til Formanden, og skal være denne i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpel majoritet.
Afstemning kan finde sted skriftligt.
Såfremt der ved valg af bestyrelsesmedlemmer er foreslået flere kandidater, end der skal vælges, skal afstemningen
ske skriftligt.
Hvert medlemskab giver ret til én stemme. Dog giver et familiemedlemskab ret til 2 stemmer. Et fraværende medlem
kan stemme ved en underskrevet fuldmagt til et navngivent medlem, som er til stede ved afstemningen.
Hver fuldmagtshaver kan højst medbringe 1 fuldmagt.
Ordinær generalforsamling afholdes i en periode fra medio marts måned til medio april måned hvert år.
Indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse til medlemmer, eller ved annoncering, eller ved udsendelse af
mail, eller ved en kombination af ovennævnte metoder således at alle medlemmer har mulighed for, at gøre sig
bekendt med afholdelsen af generalforsamlingen og med mindst en måneds varsel.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller såfremt mindst en fjerdedel af
Foreningens medlemmer - med en skriftlig angivelse af emne - kræver det.
Indkaldelsen sker skriftligt og med mindst 14 dages varsel.
§6
Regnskab, økonomi/budget og arbejdsplan.
Museets regnskabsår følger kalenderåret
MUSEETS regnskab føres i overensstemmelse med den af Statens Museumsnævn udarbejdede vejledende
kontoplan.
Snarest efter regnskabsårets afslutning udfærdiger kassereren MUSEETS regnskab, som efter revision forelægges
Bestyrelsen til godkendelse og påtegning.
Bestyrelsen udarbejder budget og arbejdsplan for det kommende år.
Arbejdsplanen forelægges til godkendelse på Generalforsamlingen og efterfølgende for Museum Sønderjylland.
MUSEETS Bestyrelse udarbejder årligt en beretning efter retningslinier fra Statens Museumsvæsen.

Beretningen indsendes, tillige med kopi af det på Generalforsamlingen godkendte regnskab, til Museum
Sønderjylland.
§7
Udskillelse, kassation, deponering og sikring.
MUSEET må ikke udskille genstande fra samlingerne uden godkendelse fra Museum Sønderjylland.
Kassation må kun ske med Bestyrelsens godkendelse.
Der kan indgås deponeringsaftaler med andre museer.
MUSEETS bestyrelse, eller den/de person(er), som Bestyrelsen bemyndiger dertil, udarbejder en fortegnelse over de
effekter og genstande, som MUSEET har dels til låns og dels til ejendom.
Genstande eller samlinger, som er behæftede med klausuler – ud over tidsbetingede offentliggørelsesklausuler – kan
ikke modtages af MUSEET uden Bestyrelsens godkendelse.
MUSEETS Bestyrelse skal træffe fornødne foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri, hærværk
m.v.
§8
Åbningstider og adgangsvilkår.
MUSEETS åbningstider fastsættes af Bestyrelsen.
Ud over MUSEETS udstillinger, er dets samlinger – herunder registre, bibliotek m.v. - offentligt tilgængelige efter
nærmere aftale.
Når hensynet til Museets donorer eller til samlingernes sikkerhed taler derfor, kan offentlighedens adgang til samlinger
m.v. dog pålægges begrænsninger.
Det påhviler Museets daglige ledelse og kustoder at påse, at offentlighedens adgang i det hele taget, sker under
fornøden hensyntagen til samlingernes sikkerhed og bevaring.
Efter Bestyrelsens bestemmelse kan Museet vederlagsfrit give adgang til skoleelever og andre uddannelsessøgende,
herunder ledsagende lærere, såfremt besøget i Museet sker som led i en uddannelse.
§9
Vedtægtsændringer.
Nærværende vedtægter er godkendt ved stiftelsen af den selvejende institution FN-MUSEET DE BLÅ BARETTER
den 22. september 1990 i Frøslevlejren.
I tilfælde af Museets ophør, som skal vedtages på en generalforsamling efter ovenstående retningslinier, skal Museets
samlinger, så vidt det er muligt, tilgå andre museer, som kan videreføre FN-MUSEETS formål, som anført i § 2.
Efter indstilling fra bestyrelsen træffer generalforsamlingen beslutning om, hvorledes samlingerne samt eventuelle
overskydende pengemidler skal finde anvendelse.
MUSEETS vedtægter kan ændres efter beslutning på en ordinær generalforsamling og eventuelt efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling.
Vedtægterne kan dog kun ændres, såfremt forslag herom har været udsendt til medlemmerne, sammen med
indkaldelsen til generalforsamling.
På ordinær generalforsamling skal 2/3 af de tilstedeværende, som ikke må være under halvdelen af Foreningens
medlemmer, stemme for ændringerne.
Hvis ikke det er tilfældet, men der i øvrigt er flertal for ændringerne, kan vedtægtsændringerne vedtages på en
ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelsen kan ske ved simpelt flertal.
Der kan tidligst indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når den ordinære generalforsamling er afholdt.
Det påhviler MUSEETS kasserer – til generalforsamlinger - at medbringe en opdateret liste over MUSEETS
støttemedlemmer.
Ændret 22.09.1992 på ekstra ordinær generalforsamling i Frøslevlejren.
Ændret 07.03.1998 på ekstra ordinær generalforsamling i Frøslevlejren.
Ændret 18.03.2000 på ekstra ordinær generalforsamling i Frøslevlejren.
Ændret 24.03.2001 på ekstra ordinær generalforsamling i Frøslevlejren.
Ændret 02.04.2011 på ekstra ordinær generalforsamling i Frøslevlejren.
Ændret 23.03.2013 på ekstra ordinær generalforsamling i Frøslevlejren.
Ændret 29.03.2014 på ekstra ordinær generalforsamling i Frøslevlejren
Vedtaget på (ekstra)ordinær generalforsamling i Frøslevlejren den 2. april 2011
Ib Jensen Per Amnitzbøl Rasmussen
Dirigent / formand

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet.
Frøslevlejren d. 29. marts 2014 kl. 13.30.
Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte.
PAR spurgte derefter forsamlingen, om alle havde fået udleveret deres respektive stemmekort.
PAR bad alle rejse sig og mindes de, som ikke var blandt os længere. PAR
nævnte bl.a. Arne Christensen og Erik Johannesen.
1. Valg af dirigent.
PAR foreslog Ib Jensen som dirigent – Ib Jensen blev valgt.
Dirigenten takkede for valget.
Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt (afsendt 24 FEB 2014 og
første tilmelding var kommet allerede d. 25 FEB 2014) og dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten gennemgik derefter den udsendte dagsorden, han vil gerne have tilføjet et
punkt til dagsorden. Dette var ikke tilfældet.
2. Aflæggelse af beretning.
PAR aflagde årsberetning: (Se bilag 1).
PAR afsluttede sin beretning med at give ordet til Knud Spangsø, som vil forestå afsløringen af årets kustode. Henning Rasmussen blev tildelt titlen årets kustode.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen
Svend Erik Jensen: Ros til formandens beretning og dejligt Museet kan tilbyde fri entre i
2014 – kan det afsløres hvem der har doneret de 100.000 kr.?
PAR: ja, det har veterancentret – Museet har søgt 10 mio. kr. puljen og fået de 100.000 kr.
til gratis entre.
Erik T. Hansen: En skam at Museet udstiller oplysninger som er faktuelle forkert. I Cypern
afsnittet står der at der var danskere i Cypern frem til 1994, men missionen sluttede i
1992. Her i forsamlingen sidder Kim, som tog Dannebrog ned da missionen lukkede i
1992, så han er vidne til at det hele lukkede i 1992.
PAR: Jeg er enig i din betragtning og er der fejl i udstillingen, skal det selvfølgelig rettes.
Dertil skal det dog siges at, spørger man ministeriet, så forlod vi først Cypern i 1995!
Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
3. Aflæggelse af årsregnskab.
Kassereren (Jan Am) gennemgik årsregnskabet af museet og varesalget (se bilag 2 og 3).
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskabet?
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Lise Hansen: Der er ”kun” afsat 80.000 kr. til el i 2014 er det nok?
Kassereren: Ja, vi satser på en mild vinter.
Rasmus Reedtz: Hvorfor bruger vi en ekstern revisor der ikke kan regne? Når jeg hurtigt
regner tallene igennem giver det en regnefejl på 450 kr.!
Kassereren: Jeg beklager meget denne regnefejl og forstår ikke hvorfor jeg ikke har fanget
den. Mange fonde mv. kræver vi bruger en ekstern revisor og ham vi benytter, gør det
uden beregning.
Per Hj. Jakobsen: Hvad har det kostet at overtage DBB varesalg?
Kassereren: Det ved vi ikke 100% endnu, da kontrakten endnu ikke er helt på plads. Vi vil
kunne oplyse om det til generalforsamlingen næste år.
Preben Mortensen: Vil det ikke være muligt at få monteret varmepumper eller lign.?
Kassereren: Vi har undersøgt mulighederne og mulighederne er blevet undersøgt samlet,
med de andre brugere i lejren. Der må desværre ikke ændres på udseendet af barakkerne, hvilket udelukker: varmepumper, solceller mv. Vi har undersøgt udskiftningen af elradiatorerne, men dette vil være en bekostelig affære og det har vi desværre ikke råd til pt.
Dirigenten spurgte om regnskabet kunne godkendes?
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
4. Forelæggelse af budget.
Kassereren gennemgik budgettet for år 2014 (se bilag 2).
Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til budgettet?
Dirigenten spurgte om budgettet kunne godkendes?
Generalforsamlingen godkendte dermed budget 2014.
5. Forelæggelse af arbejdsplan.
PAR fremlagde museets visioner og arbejdsplan for 2014. (se bilag 4).
Punktet arbejdsplan blev herefter godkendt uden bemærkninger.
6. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen forslår at kontingent fastholdes (enkeltperson 200, husstand 350, firma/forening 700, superstøtte 2.500 kr.).
Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til kontingentet?
Ingen kommentarer og generalforsamlingens godkendte kontingentet.
7. Indkomne forslag,
Der var et indkomne forslag fra Per Hj. Jakobsen (se bilag 5).
PAR viste forsamlingen forslaget på lærred og dirigenten bad derefter Per Hj. Begrunde sit
forslag.
Per Hj.: Forslaget skal ses efter 2-3 gode års økonomi og vedtægter der nu er blevet justeret til. Jeg savner noget mere musealt arbejde, en person der kan ”forske/efterforske” mv.
Personen skal være loyal overfor bestyrelsen og skal ikke være medlem af bestyrelsen.
Personen skal evt. kunne oprette udvalg under museet. Har Museet den rette struktur og
kører ”vi” det fornuftigt. Derfor ønsker jeg der til går Museet en Mueseumsinspektør.
PAR: Tak for forslaget. Vi skal huske at Museet er bygget op af frivillige og bygger stadig
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sit arbejde på frivillige. Vi har ikke økonomi til at skulle have en Museumsinspektør. Men
jeg ser gerne at forsamlingen drøfter forslaget!
Jan B. Andersen: Museet har ikke penge til det. Syntes det er et dårligt forslag, for man
kan ikke stemme om det. Hvis der skal forskes vil det være bedst at gøre det på baggrund
af en konkret henvendelse, så man ikke forsker i noget som ikke vil være relevant.
Lise Hansen: Jeg er uddannet indenfor Museums faget og stiller mig gerne til rådighed
med frivillige kræfter.
Per Hj.: Vi skal ikke stemme om forslaget. Det er en arbejdsopgave til bestyrelsen. De skal
kigge på Museets struktur og på hvordan Museet evt. bliver bedre til at lavet noget musealt
arbejde. Resultatet skal forelægges på generalforsamlingen til næste år. Forslaget skal
ikke tages som kritik. Et ”job” som evt. Museumsinspektør skal være ulønnet.
PAR: Vi ønsker alle et fornemt museum med en god økonomi. Vi vil fremlægge resultatet
af vores arbejde på generalforsamlingen til næste år.
8. Valg af formand.
Dirigenten spurgte PAR om han var villig til genvalg. Det var han.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var modkandidater. Dette var ikke tilfældet. Så
PAR blev genvalgt for en periode på 2 år.
9. Valg af bestyrelsemedlemmer.
På valg er følgende: Jens Søndergaard, Bent Johansen, Jan Amnitzbøl-Krusell og Claus
Poulsen.
Dirigenten oplyste at Jens Søndergaard og Jan Amnitzbøl-Krusell var villig til genvalg.
Bent Johansen og Claus Poulsen ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Ole Stokholm Pedersen og Stig Ødorf i stedet for Bent og Claus.
Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag, men enkelte bemærkninger.
Erik T. Hansen: hvorfor er formand og kassereren på valg samme år?
Dirigenten svarede: det er ”kun” formanden der vælges af forsamlingen, bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
Jan B. Andersen: Kunne der ikke i indkaldelsen stå hvem der ønskede genvalg mv. så
kunne man evt. hjemmefra forberede nye kandidater.
Dirigenten: Det er jo altid tilladt at foreslå nye kandidater, så på den måde behøver det jo
ikke stå i indkaldelsen, men en god ide at oplyse om det i indkaldelsen.
PAR: vi vil oplyse om det fremover.
Dirigenten spurgte nu om forsamlingen kunne vælge de nævnte kandidater.
Dermed var Jens, Ole, Stig og Jan valgt for en periode på 2 år.
10. Valg af suppleanter
På valg er: Mogens Boll Lausen, Ole Stokholm Pedersen og Stig Ødorf.
Dirigenten oplyste at der skulle vælges tre nye suppleanter, da Stokholm Pedersen og Stig
Ødorf nu var trådt ind i bestyrelsen og Mogens Boll Lausen ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Frede Jønson, Jørn Hvenegaard Christiansen og Leni Hansen.
Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag.
Dermed var Frede, Jørn og Leni valgt for en periode på 1 år. Suppleanterne er nævnt i
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prioritetsorden med 1. suppleanten først.
11. Valg af ekstern revisor.
På valg er Total-revision, Vordingborg
Dirigenten spurgte om Total-revision var villige til genvalg – det var de.
Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Der var ingen forslag. Herefter blev Total-revision valgt for en et årig periode.
12. Valg af revisor.
På valg er Leif Dannerfjord.
Dirigenten spurgte om Leif Dannerfjord var villige til genvalg – det var han.
Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Der var ingen forslag. Herefter blev Leif valgt for en et årig periode.
13. Valg af revisor suppleant.
På valg er Frede Jønson
Frede Jønson var blevet valgt som suppleant, så bestyrelsen forslog i stedet Lise Hansen.
Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Der var ingen forslag. Herefter blev Lise valgt for en et årig periode.
14. Valg af fanebærer samt fanevagt.
Bestyrelsen bemyndiges til at vælge fanebærer samt fanevagt efter behov.
15. Eventuelt.
Anker Sewohl: Anker overrakte Museet en gave fra DANILOG til PAR. En fly propel, som
var fra Den Danske Brigade i Tyskland.
Jan B. Andersen: Jeg savner lidt nyt fra præsidiet?
PAR: Præsidiet har bestemt at de afvikler et årligt seminar med bestyrelsen om året, derudover kan medlemmerne inddrages efter behov og deltage i generalforsamlingen hvis de
har tid. Derfor er der ikke noget fra Præsidiet i dag.
Niels Hartvig Andersen: Det er 20 år siden jeg så Museet sidst og må sige der er sket meget. Et meget flot Museum. Jeg kandiderer til formandsposten for DBB og herfra vil jeg
forsat støtte Museet.
Kjeld Olsen: Bør der ikke vælges en stemmetæller?
Dirigenten: Jo, det vil vi huske til næste år.
Rasmus Reedtz: Er det ikke ”kun” 3 bestyrelsesmedlemmer som er på valg.
Kassereren: korrekt, vi har glemt at jeg blev valgt lidt skævt ind i bestyrelsen. Det vil blive
rette til næste generalforsamling.
Per Hj. Jakobsen: Tak for et flot årsskrift, med gode artikler mv., men jeg er lidt ked af at
logoet på forsiden er blevet ændret. Derudover står der under FN Museet ”Danmarks Internationale Veteranmuseum” - men i Frøslevlejrens Venners blad står der ”Danmarks
Internationale Indsats” – hvad er korrekt?
PAR: Jeg har ikke læst korrektur på Frøslevlejrens Venners blad, så deres underoverskrift
er forkert.
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Dirigenten takkede for god ro og orden – og gav ordet videre til formanden.
PAR takkede for fremmødet. Alle var nu velkomne i Museet – hvor der vil blive serveret en
kop kaffe og en småkage.
Viborg, d. 7. april 2014, Jens F. Søndergaard.

Senere på dagen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand
Næstformand

Kasserer
Sekretær
Kustoder
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
1. Suppleant
2. Suppleant
3. Suppleant

Per Amnitzbøl Rasmussen
Stig Ødorf
(Gert T. Knudsen varetager opgaven indtil Stig er
kommet hjem).
Jan Amnitzbøl-Krusell
Jens Søndergaard
Knud Spangsø
Gert Thisted Knudsen
Ole Stokholm Pedersen
Frede Jønson
Jørn Hvenegaard Christiansen
Leni Hansen

Derudover blev Lise Hansen, tildelt titlen Museums Sagkyndig. Lise vil blive brugt i det omfang bestyrelsen skal have svar på museumstekniske spørgsmål mv.
Jan Amnitzbøl-Krusell foreslog bl.a. at Lise kunne hjælp/støtte med opgaven omkring at få
udarbejdet nogle skoleopgaver.

Side 5

Bilag 1
FN Museet i Frøslevlejren
Per Amnitzbøl Rasmussen
Formand
Den 29. marts 2014

Formandsberetning
April 2013 – Marts 2014
Velkommen:
Allerførst velkommen til generalforsamlingen 2014 – og velkommen til en
sæson 2014, hvor vi glæder os til at byde jer velkommen i et opdateret,
ajourført og spændende museum.
Lad os gå direkte til de gode og glædelige nyheder. Vi har fået en donation på
100.000 kr. der gør at vi kan løfte entreindtægten af – det kan betyde over en
tredobling af besøgstallet i 2014.
Og så har vi overtaget De Blå Baretters Varesalg, hvilket betyder væsentligt
flere vare på hylderne – og deraf afledet muligheden for en endnu bedre
indtjening på vores kiosk, der også har fået en webshop. Vi kalder det nye
FN Museets Souvenir Shop.
Og så har FN Museet protektor H.K.H. Prinsgemalen meddelt sin ankomst her
til sommer, formentlig i sidste uge af juli når den kongelige familie er på
Gråsten Slot alligevel.
Sæsonen 2013 – blev en fastholdelse af sidste års rekorder:
I året 2013 er det lykkedes at fastholde tallene fra 2012 på alle vores
parameter, besøgstallet, støttemedlemmer, varesalget og det mere diffuse,
nemlig det at være kendt og eksponeret.
Selvom besøgstallet er faldet til 5.533 gæster – en nedgang på 287 gæster. Til
gengæld er indtjeningen på entreen steget med ca. 1.000 kr. Dertil skal ligges
de ca. 18.000 gæster som har besøgt vores satellit-udstilling i H3 – et
kvalificeret gæt der matcher besøgstallet i Hjemmeværns-museet. Det er en
stigning på ca. 1.000 gæster der.
Visionerne her er at tredoble besøgstallet grundet den gratis adgang i
hele 2014!
Vi har i dag 536 støttemedlemmer. Fordelt med 451 P, 49 F, 29 FOR, 7 SU.
Antallet af Støttemedlemmer er fastholdt med en mikroskopisk stigning på
summæssigt 2.000 kr. til 142.000 kr. Det består i hovedsagen af at flere
betaler og der er færre restanter.
Her er det på sin plads at nævne, at den nye lokalforening i Vestsjælland er
blevet foreningsmedlem, så vi stadig har alle DBB lokalforeninger med!
Det syntes jeg er FLOT!

Visionerne her er at fastholde det nuværende niveau, og herefter
gerne at øge det stille, men sikkert.
Varesalgets rekord sidste år, med en omsætning på over 140.000 kr. er fastholdt, men med den ændring at omsætningen på udesalg er faldet og salget i
museet er steget, så vi fastholder omsætningen på de 140.000 kr.
Den udvikling var forudset i sidste års visioner. Mere herom under regnskabsaflæggelsen.
Under varesalget hører vel også rettelig den nye webshop eller E-handel og
overtagelsen af DBB Vareslag. Derfor har vi nyindrettet kiosken i museet, så vi
bedre kan have og præsenterer varerne.
Visionerne her er at lave en bred markedsføring af varerne, at give
DBB medlemmer den samme gode service, som de hidtidig har modtaget og at give lokalforeningerne gode rabattilbud.
Det syntes næsten umuligt at forudse hvordan det vil gå, men jeg ser
Souvenir shoppen som et meget stort fremskridt.
Møder med mere:
Bestyrelsen har holdt seks møder i årets løb.
22. marts 2013 med hovedvægten på beslutningerne om at renoverer vores
badeværelse ved indgangen, samt at anskaffe en vaskesøjle til kustoderne.
Prisen for badeværelset blev 20.000 kr. hvoraf DSI betalte det halve.
15. juni 2013 med hovedvægten på beslutningerne om at etablerer en særudstilling om 50-året for indrykningen med en FN styrke på Cypern, samt
drøfte finansieringen heraf. DBB har efterfølgende bevilliget 30.000 kr. til
formålet.
20. september 2013 med den endelige beslutning om at søge tilskud til entre
friheden. Derudover indholdet af Præsidiets seminar den 26. september samt
efterårets arbejder.
4. januar 2014 med hovedvægten på Generalforsamlingen, Årsskriftet 2014,
de foreløbige regnskaber, ”Årets Kustode” (den vender vi tilbage til) og
vinterens arbejder.
Den 14. og 15. marts som udartede sig til et to-dags arbejdsmøde, med web
shoppen som hovedemne og indretningen af den nye kiosk.
28. marts alene med generalforsamlingen på dagsordnen.
Andre møder:
På præsidie seminaret den 26. september besluttede man at fastholde Per L
Hinrichsen som formand, foreløbigt indtil man har landet nedlæggelsen af
DANILOG.

Præsidiet udtrykte stor anerkendelse af bestyrelsens arbejder og resultater –
både på indretnings- og økonomisiden – særligt anerkendes at resultaterne er
opnået på så kort tid. (det sagde de altså!).
Der har været afholdt to møder i Forsvarets Museumskomite (FSV MUKO),
hvor vi har fast sæde, h.h.v. den 2. maj og 20. november. Det har mest
handlet om hvilke fly, kampvogne og skibe der bør komme på museum, men
det er da også her vi henter hjælp, når de operative kommandoer ikke kan
finde ud af at støtte os med materiel.
Der har været to møder i DSI Frøslevlejren, og et enkelt brugermøde her i
lejren. Vi er blevet præsenteret for en ny udlejer i W9, der vil åbne en Cafe
allerede til maj. Den skal sælge kvalitets mad og italiensk is. Først var vi
bekymret grundet is-salget, men nu kan vi ikke andet end at byde dem
velkommen – så det gør vi selvfølgelig!
Der har været afholdt en møde i Danske Hærhistoriske Museer. Da det var
sammenfaldende med vores seminar, meldte vi afbud. Foreningen har virket
godt i forbindelse med indsamling af fakta til Hærens 400 års jubilæum.
Visionerne på mødefronten er at afholde de for museets drift nødvendige møder, og eksternt at deltage der hvor vi kan skabe netværk
og hvor vi få størst opmærksomhed.
Økonomi:
I 2013 har vi uge for uge kunnet følge økonomien og vi er landet helt efter
planerne. Driftsoverskuddet er på de forventede ca. 10.000 kr. Støttekronerne
er kommet i den forventede strøm, med hovedparten inden vi åbner sæsonen,
hvilket er lidt af en luksus. Kassereren vil redegøre for detaljerne i økonomien
under pkt. 3.
Af donationer modtog vi meget tidligt på året 25.000 kr. til særudstillingen om
Operation Ocean Shield fra Veterancentret. Så kom de 30.000 kr. til jubilæumsudstillingen om 50-året for Cypern styrken fra DBB. Museum Sønderjylland tildelte os 8.000 kr. til genoptryk af vores turistfolder.
Ocean Shild er nu iværksat, Cypern 50 år er ved at blive brugt og turistfolderen har afventet entre-frihed eller ej, og er nu på vej i trykken.
Visionerne er at oparbejde en egenkapital, således at vi, til enhver tid,
kan svare alle sit ved en evt. drastiske ændringer i museets drift.
Museumsåret 2013:
FN Museet har haft flere spændende besøg i sæsonen der er gået.
Først kom de 10 FN Observatører der havde været i Syrien på UNSMIS missionen – de donerede efterfølgende et beløb og en udfordring til os.
Det har betydet at I kan møde en tavle i indgangen som hedder ”FN Museets
Venner”. Her er plads til alle de ENHEDER der vil donerer et beløb til museet.
Foreløbig står Syrien observatørerne og E-coy DANBAT/UNPROFOR 4 der. Flere
skal nok komme til.

Så kom daværende forsvarsminister Nick Hækkerup forbi, i forbindelse med et
besøg i H16. Ros til museet derfra!
Den helt store oplevelse blev besøget af chefen for FTK generalmajor Henrik
Dam. Han var meget begejstret for FN Museet og specielt vores bredde og
mangfoldighed. Som I kan læse i årsskriftet er han blevet den helt store fan af
os – og han troppede op igen i november med hele sit samarbejdsudvalg – et
besøg han blev inspireret til ved besøget i april.
I sensommeren kom en større gruppe fra Thisted og Skive, ledet af John
Elsman – en af personerne fra Æres Væggen – han havde originale dokumenter med fra krigen på Cypern i 1974 – bl.a. et fotokopi af den håndskrevne
fredsaftale mellem grækere og tyrkere i Lefka Distirct, dateret 16. august
1974. De vil blive brugt i 50-års udstillingen om danske FN soldater på Cypern.
I forbindelse med udsendelse af vores årsskrift til vores protektor, flere
ministre og forsvarets ledelse, har vi samtidig inviteret dem alle til at besøge
FN Museet.
Indtil nu har vores protektor H.K.H. Prinsgemalen, chefen for SOK kontreadmiral Frank Trojahn og chefen for VETC oberst Kåre Byrnak takket ja,
så det tegner godt!
Visionerne på besøgsområdet er at inviterer VIP personer fra Forsvaret på besøg, fordi det tjener til udbredelse af kendskabet til FN
Museet, samt til lettere adgang af materielstøtte!
Vinterens arbejder:
Nyhederne er en mere permanet udstilling om Operation Ocean Shild i H3. Det
har ikke været lige nemt, da SOK har været meget travlt optaget og dermed
ikke kunnet stille den aftalte støtte til rådighed, men så er det rart at have
Forsvarets Museumskommission i baghånden. Vi er i stand til at udvikle udstillingen når vi modtager nogle effekter fra piratjagten.
Særudstillingen om de hvide kampvogne er afsluttet og erstattet af en permanent udstilling om AFMP (Albanien).
Flere personlige beretninger er kommet på plads, men området kan styrkes!
Vi er netop blevet kontaktet af antropolog Mads Daugbjerg, Århus Universitet.
Han er i gang med et forskningsprojekt om de måder, Danmarks nye krige
vinder indpas og får betydning i dansk minde- og museumskultur.
Det projekt medvirker vi gerne til!
Visionerne om museets indhold er at følge evt. nye missioner og
indpasse dem. Samtidig vil vi sætte ind på at raffinerer de nuværende
stande og udbygge de personlige beretninger.

Kommende nyheder og årets særudstilling:
Årets særudstilling bliver 50 året for udsendelse af den danske FN Styrke på
Cypern. Den får to hovedtemaer, nemlig indrykningen i Nicosia 1964 og den
tyrkiske invasion i 1974, samt et lille afsnit om hjemtagning af styrken i 1995.
Det er aftalt med bidragyderen DBB, at den får premiere på Kastellet til Peacekeepers Day den 29. maj, hvorefter den åbner i FN Museet den 1. juni.
Når sæsonen er færdig kan den flyttes rundt til særlige begivenheder ved
lokalforeningerne – de økonomiske omkostninger herved er dog ikke afklaret
endnu!
Varesalget:
Lige nu er overtagelsen af DBB varesalg, indretningen af den nye kiosk og
oprettelsen af vores nye webshop så nyt, at opgaven må være bare at få det til
at fungerer, til glæde for vores mange gæster og kunder.
Udfordringerne bliver at støtte vores mange flittige kustoder mest muligt.
Visionerne her er et bredt sortiment, etablering af et godt serviceniveau og en bred markedsføring.
Markedsføring:
Turistfolderen genoptrykkes snarest og distribueres, bl.a. via vores kustoder
og DBB lokalforeninger.
Pressemeddelelser udsendes i takt med begivenhederne.
Vi genoptrykker vores plakater – denne gang med det gode budskab om gratis
adgang!
Årets pressetema er ubetinget den gratis adgang, Ocean Shild og specielt 50året for Cypern Styrken.
Visionerne her er at benytte enhver lejlighed til presseomtale og omtale i faglige relevante kredse.
Udfordringer:
De andre år har der været flere punkter, som der skulle findes løsninger på,
under dette punkt. Lige nu syntes jeg der er ro på!
Energien skal nok bruges på at få alle vores skibe i søen til at sejle godt! Det
må være årets opgave. Men vi skal nok også allerede nu begynde at undersøge
muligheden for, at få forlænget entre-friheden til de næste år, forudsat at det i
år giver det ventede besøgs boom.
Nu er det også blevet tid til at opdaterer og forny Politiet udstilling. Det har
været længe under vejs, men det vi vil gerne give prioritet nu!
Generalforsamlingen i arbejdstøjet:
Markedsføring, udvikling og fundraising kan vi sagtens alle deltage i – ja vi bør
måske ligefrem deltage i det.

Alle tilstedeværende opfordres til at skrive deres version af en Personlig
Beretning – (ingen forlader lokalet ude at gøre det!)
Visioner og fremtiden:
Det er bestyrelsens store vision at FN Museet, på en gang er både et historisk
museum, men at det også samtidig skal afspejle nutiden, med de nyeste missioner – på den måde kan vi få en plads i danskernes hverdag.
Tak:
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til alle dem som har gjort dette FN
Museum mulig.
Tak til kustoderne for et utrætteligt arbejde år efter år. I er fundamenter for
dette museum.
Tak til alle vores støttemedlemmer.
Tak til præsidiet for jeres inspiration og vilje til at bakke FN Museet op.
Tak til bestyrelsen for et engageret og vedvarende konstruktivt samarbejde.
En stor tak til alle I der står bag aktørerne (familierne).
Tak til alle vores samarbejdspartnere. De Blå Baretter, Hjemmeværnsmuseet,
DANILOG, Veterancentret i Ringsted, Kammeratstøtteordningen, herunder H16
og Forsvaret.
I håbet om at være STIFINDERE og ikke FEJLFINDERE overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.
Per Amnitzbøl Rasmussen
formand FN Museet

Bilag 2 og 3

07‐04‐2014

FN Museet i Frøslevlejren
Regnskaber 2013

Total Revision, Vordingborg

Intern revision / bilagskontrollant

Regnskab 2013
Resultat

FN Museet

Kr. 12.681,13

Vare‐
Vare‐ & Souvenirsalg

Kr. 2.347,22
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Regnskab 2013
Visioner
Egenkapitalen skal kunne dække 1 års nettodrift
Kr. 92.965,94

FN Museet

56

Vare‐
Vare‐ & Souvenirsalg

Kr. 23.111,41
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9.346,07

Administration
101.880,54
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Bilag 4

Arbejdsplan og visioner for FN Museet i sæson 2014:
Besøgstallet:
Visionerne her er at tredoble besøgstallet grundet den gratis adgang i
hele 2014!

Støttemedlemmer:
Visionerne her er at fastholde det nuværende niveau, og herefter
gerne at øge det stille, men sikkert.

Varesalget:
Visionerne her er at lave en bred markedsføring af varerne, at give
DBB medlemmer den samme gode service, som de hidtidig har modtaget og at give lokalforeningerne gode rabattilbud.
Det syntes næsten umuligt at forudse hvordan det vil gå, men jeg ser
Souvenir shoppen som et meget stort fremskridt.

Møder:
Visionerne på mødefronten er at afholde de for museets drift nødvendige møder, og eksternt at deltage der hvor vi kan skabe netværk
og hvor vi få størst opmærksomhed.

Økonomi:
Visionerne er at oparbejde en egenkapital, således at vi, til enhver tid,
kan svare alle sit ved en evt. drastiske ændringer i museets drift.

Besøgsområdet:
Visionerne på besøgsområdet er at inviterer VIP personer fra Forsvaret på besøg, fordi det tjener til udbredelse af kendskabet til FN
Museet, samt til lettere adgang af materielstøtte!

Museets indhold:
Visionerne om museets indhold er at følge nye missioner og indpasse
dem. Vil vi raffinere de nuværende stande og udbygge de personlige
beretninger. Og så skal Politistanden opdateres og fornyes!

Markedsføring:
Visionerne her er at benytte enhver lejlighed til presseomtale og omtale i faglige relevante kredse.

Kustoderne:
At forkæle kustoderne mest muligt!

Bilag 5

Skriftlig forslag til behandling på den ordinære generalforsamling i
FN‐Museet Lørdag den. 29. marts 2014.

emne: museumsinspektør

200314

Ethvert museum med respekt for sig selv‐ sine omgivelser‐ sine visioner
og sine medarbejdere, har tilknyttet sig en Museumsinspektør.
Det burde også være tilfældet for FN‐Museet i Frøslevlejren, som
efterhånden har opnået en vis anerkendelse og en status der gør, at det
ville være relevant med en sådan.
En Museumsinspektør, som via det rent museale‐ ville kunne tilføre
museet yderligere anerkendelse, såvel internt‐ som eksternt.
Jeg skal derfor anmode og opfordre den nyvalgte bestyrelse, til at drøfte
dette forslag og bearbejde det i løbet af det kommende år.
Og forventer fremlagt et resultat deraf på næste års generalforsamling.
Måske man samtidig skulle drøfte selve strukturen i og omkring museet?

sign. Museumsambassadør
Per Hjortshøj

NB! Jeg uddyber gerne mundtlig det indsendte forslag

