Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet.
Frøslevlejren d. 19. marts 2016 kl. 13.00.
Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte.
PAR bad alle rejse sig og mindes de, som ikke var blandt os længere.
PAR spurgte, om alle havde fået deres stemmekort mv., derefter gik han til
dagsordens punkt 1.
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 (sendt d. 16 FEB 2016) og
dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten gennemgik derefter den udsendte dagsorden, han vil gerne have tilføjet et
punkt til dagsorden: 1a Valg af 2 stemmetællere – forslaget blev godkendt.
Dirigenten spurgte derefter, om der var andre som havde forslag til dagsorden – dette var
ikke tilfældet.
1a. Valg af 2 stemmetællere.
Forsamlingen valgte Mogens Pagh og Leif Dannerfjord.
2. Aflæggelse af beretning.
PAR aflagde årsberetning: (Se bilag 1).
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen?
Per Hj. Jacobsen: Hvis man vil købe 1948 medaljen i miniature, skal man så bevise man
er berettiget til at bære den.
PAR: Nej, det har vi ikke nogen mulighed for at kontrollere. Vi stoler på folk. Derudover er
den jo også et objekt for samlere mv.
Per Hj. Jacobsen: Lokalforeningen Midtjylland, har nogle medlemmer som har været med
Den Danske Brigade – er det korrekt de ikke er berettiget til 1948 medaljen?
PAR: Den store udgave af 1948 medaljen styres af forsvarets personstyrelse og her er det
politisk bestemt, hvem der skal have medaljen tildelt – og ja, det er korrekt, at dem der har
været med Brigade i Tyskland, desværre ikke er blandt dem som kan få medaljen tildelt.
Ukendt: Tak for en god beretning og dejligt at se Museets varesalg på Folkemødet på
Bornholm – her burde I dog være lidt mere synlige, evt. få en bedre stand plads, men det
koster jo nok også.
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PAR: tak for de pæne ord – Museet betaler ”normalt” ikke stand leje – så kommer vi ikke.
Det er kun et sted vi betaler stand leje og det er ved Våben- og antikmesse i Vandel.
Niels Hartvig: kommentar til Per Hj. - Man kan jo købe alle medaljer – selv ridderkorset,
men som PAR siger, så er det politisk besluttet hvem der skal have medaljen tildelt.
Per Hj. Jacobsen: Dejligt at modtage Museets årsskrift, men jeg savner noget omtale af
de effekter, man modtager i Museet i løbet af året – der kunne man godt lave en lille omtale i årsskriftet.
PAR: opfordringen er modtaget.
Carl Laursen: Der findes en DR udsendelse om Jutlandia, var det muligt at Museet kunne
fremskaffe den og evt. fremvise den i udstillingen. Hvorfor har I energi renoveret Museet,
nu hvor det evt. skal rives ned?
PAR: Hvis vi vidste Barakken skulle rives ned, havde vi ikke lavet energi renoveringen,
men alle forhandlingerne er kørt i en lukket gruppe og vi er først blevet bekendt med nedrivningen, for få dage siden. Ang. Jutlandia, så vil det blive svært, at få rettighederne til at
kunne afspille noget af DR´s materiale i museet – desværre.
Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
3. Aflæggelse af årsregnskab.
Kassereren (Jan Am) gennemgik årsregnskabet via power point (se bilag 2 og 3).
Jan Am oplyste at den gamle revisor Totalrevision, Vordingborg havde opsagt samarbejdet. Regnskabet var derfor blevet revideret af eREGN, Silkeborg.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskabet?
Torkild E. Kay: Jeg mangler en balance samt erfaringstal.
Jan Am: Der er ikke lavet en balance – jeg vil sørge for at begge dele indgår i regnskabet
til næste år.
Derefter blev regnskabet godkendt.
Jan Am: gennemgik derefter kiosk regnskabet
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til kiosk regnskabet?
Det var der ikke og dermed sluttede orienteringen om kiosken.
4. Forelæggelse af budget.
Jan Am gennemgik det foreslåede budget (se bilag 5).
Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til budgettet?
Jens Simonsen: Jeg savner at kunne museets egenkapital – nu budgettet ligger optil, at
der i værste fald, skal bruges ca. 62.000 kr. af egenkapitalen.
Jan Am: egenkapitalen er ca. 132.000 kr. og det blev vist på min første power point under
aflæggelse af årsregnskabet.
Generalforsamlingen godkendte derefter budget 2016.
5. Forelæggelse af arbejdsplan.
PAR fremlagde museets arbejdsplan for 2016 – se bilag 6
Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål?
Erik T. Hansen: Vil missionstavlerne blive opdateret og vil der så komme styr på antallet af
dræbte mv. – der er lidt tvivl om antallet af omkomne på Cypern?
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PAR: Vi vil se om vi ikke kan finde de rette tal – arbejdsgruppen omkring minde væggen
på Kastellet har jo nogle tal.
Carl Laursen: Jeg mener at have set en seddel med antallet i skuffen på kontoret i Museet.
PAR: Vi vil arbejde på det, og har I nogle input tager vi gerne imod dem.
Punktet arbejdsplan blev herefter godkendt.
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, herunder bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer.
Dirigenten spurgte om der var kommet nogle forslag udover de vedtægtsændringer der er
foreslået af bestyrelsen?
PAR: Nej ingen andre indkomne forslag.
Dirigenten gennemgik derefter de foreslåede vedtægtsændringer.
De foreslåede ændringer blev godkendt med 2 små ændringer.
I §4 ændres revisorer til bilagskontrollanter og i §5 tilføjes et pkt . til dagsorden. 1a: valg af
2 stemmetællere og i pkt. 12 rettes revisorer til bilagskontrollanter.
Det blev vedtaget, at de foreslåede ændringer, trådte i kraft med det samme.
Dette blev godkend af generalforsamlingen.
8. Valg af formand og kassere.
Bestyrelsen foreslog Per Amnitzbøl Rasmussen som formand og Jan Amnitzbøl Krusell
som kasserer
Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag.
Dermed var formanden valgt for to år og kassereren var valgt for et år. Så formand og
kasserer ikke er på valg samme år.
9. Valg af bestyrelsemedlemmer.
På valg er: Jens F. Søndergaard, og Stig Ødorf.
Dirigenten spurgte om begge ønskede genvalg, dette var tilfældet. Derefter spurgte han
om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag.
Dermed var begge genvalgt for en periode på 2 år.
10. Valg af suppleanter
På valg er: Steen ”Fynbo” Hansen, Jørn Hvenegaard Christiansen og Leni Hansen.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Steen og Leni. Jørn havde ønsket at trække sig, men vil
dog stadig være behjælpelig i museumsarbejdet. I stedet for Jørn foreslår bestyrelsen Niels Rolin.
Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag.
Dermed var Leni Hansen, Steen ”Fynbo” Hansen og Niels Rolin valgt for en periode på 1
år. Suppleanterne er nævnt i prioritetsorden med 1. suppleanten først.
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11. Valg af ekstern revisor.
På valg er Total-revision, Vordingborg
Total-revison har ønsket at stoppe og i stedet blev revisorfirmaet eREGN, Silkeborg foreslået.
Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Der var ingen forslag. Herefter blev eREGN valgt for en et årig periode.
12. Valg af 2 billagskontrollanter.
På valg er Leif Dannerfjord.
Dirigenten spurgte om Leif Dannerfjord var villige til genvalg – det var han. Bestyrelsen
foreslog Mogens Pagn som den anden billagskontrollant.
Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Der var ingen forslag. Herefter blev Leif og Mogens valgt for en en to årig periode.
13. Valg af 2 billagskontrollanter suppleanter.
På valg er Lise Hansen
Dirigenten spurgte om Lise var villige til genvalg – Det var hun. Bestyrelsen foreslog Per
Ole Overgaard, som den anden billagskontrollant suppleant.
Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Der var ingen forslag. Herefter blev Lise og Per Ole valgt for en et årig periode.
14. Valg af fanebærer samt fanevagt.
Bestyrelsen bemyndiges til at vælge fanebærer samt fanevagt efter behov.
Jan Bech Andersen: Husk fanen skal være i Museet d. 4. maj.
Carl Laursen: var det en ide at lave en fane oversigt for et år af gangen.
PAR: vi skal nok sørge for at fanen er i Museet d. 4. maj og en oversigt på et
år af gangen vil vi kigge på.
15. Eventuelt.
Knud Spangsø: Bestyrelsen har i år besluttet, at Hans og Margrethe Carlsen skal have
titlen som årets kustode par. Dette er for deres altid trofaste tjeneste gennem mange år og
ikke mindst for Hans´s store arbejde, med at scanne dias derhjemme.
Niels Hartvig: Jeg skulle hilse alle fra præsidiets formand og sende en stor tak til bestyrelsen for deres store arbejde.
Leif Lindersgaard: Dejligt at hører, at bestyrelsen er klar til at tage fat på bolig situationen.
Der var engang Museet havde en gammel Cypern OP, findes denne stadig, så kunne den
jo evt. opstilles i den nye bolig.
PAR: Jeg mener at den gamle Cypern OP desværre er gået til, fordi den ikke har været
opbevaret korrekt.
Der kom optil flere forslag på hvor OPén har stået. Bestyrelsen vil undersøge sagen.
Inger-Merete Kay: hvorfor ikke slette pkt. 14 Valg af fanebærer samt fanevagt – det overlades jo altid til bestyrelsen?
PAR: der ligger noget historisk i dette pkt. derfor får det lovtil at leve lidt endnu.
Dirigenten takkede for god ro og orden – og gav ordet videre til formanden.
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PAR takkede for fremmødte. Alle var nu velkomne i Museet til et glas vin eller en kop kaffe.
Viborg, d. 31. marts 2016, Jens F. Søndergaard.

Senere på dagen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand

Per Amnitzbøl Rasmussen

Næstformand

Stig Ødorf (Ole Stokholm Pedersen er
konstituerede næstformand, så længe
Stig er i udenlandstjeneste).

Kasserer

Jan Amnitzbøl-Krusell

Sekretær

Jens Søndergaard

Kustoder

Knud Spangsø indtil 31. december
2016 derefter Steen “Fynbo” Hansen

Bestyrelsesmedlem

Frede Jønson

Bestyrelsesmedlem

Ole Stokholm Pedersen

1. Suppleant

Leni Hansen

2. Suppleant

Steen “Fynbo” Hansen

3. Suppleant

Niels Rolin

Museumskyndig: Lise Hansen
Næste møde 10. juli 2016 kl. 10.30 i museet.
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Frøslevlejren den 19. marts 2016
Årsberetning 2015

•

Vi fik mere end 20.000 besøgende på museet!

•

Vi har fået lidt flere støttemedlemmer!

•

Vi har skabt en stor donation fra Vare- og souvenirsalget!

•

Vi har øget åbningsperioden på museet!

•

Vi har haft givtigt VIP besøg!

•

Vi har fået nye produkter i kiosken!

•

Vi har skabt nye udstillinger!

•

Vi har investeret i nye energikilder (varme/lys)!

•

Vi har involveret flere kustoder i arbejdet!

Flere besøgende på museet
Besøgstallet blev på 20.150 i 2015. Det skyldes helt overvejende at de kunne komme
gratis ind. Derfor fortsætter den gratis adgang til museet.
Det giver en øget opgave med at skaffe finansiering til at dække museets driftsudgifter.
Støttemedlemmer:
Vi havde ved udgangen af 2015 460 personlige støtte, 41 familie-støtter, 28 foreningsstøtter og 11 Super-støtter. = 540
Det er en økonomisk tilgang på et par tusinde kroner. En svag men sikker stigning.
Bestyrelsen vil prøve at sætte fokus på at hverve flere støttemedlemmer da den indtægt er
det væsentligste økono-miske fundament for museets fremtid.

Egen donation af format:
De store ændringer i vare- og souvenirsalget i de sidste 2 år har dannet grundlag for, at vi i
2015 kunne give museet en stor hjælp-ende hånd på 80.000 kr.

Vores webshop har næste 2 ekspedition om dagen. Og vores udesalg har været på 32
opgaver/arrangementer gennem året.

Kundekredsen i webshoppen tælle geografisk DK, GB, S, N, SF, AUT og CAN. Dog mest
her fra landet.
Til sammen har webshoppen, udesalgene og kiosken på museet omsat for mere end 2014
og overskuddet (det der doneres til museets drift og vedligeholdelse) har derfor sat endnu
en rekord
De konkrete tal vil kassereren gennemgår lidt senere, ligesom regnskabet er omdelt i dag.
Øgede åbningstider:
I et forsøg på at skabe øgede besøgstal besluttede vi at øge sæsonen med fire uger i
2014/2015.
Vi åbner en uge tidligere på sæsonen og lukker en uge senere. Samtidig har vi haft åbent i
uge 7 og 8, hvilket i år har givet mere end 500 gæster i vinterferien.
Erfaringen viser at der ikke er nogen særlig søgning i uge 8, hvorfor vi har droppet den
uge igen.
VIP besøg:
Værdien af VIP besøg er stor. Først kom forsvarsminister Nikolai Wammen forbi med en
stab, hvilket helt sikker betød et skub til vores donationer fra Veterancentret. Så kom
CH/FTK M.A.L.T. Nielsen og forærede os en ildsprudende oberst til præsidiet: Palle
Mikkelsen som senere har besøgt os og sat skub i alle vores kontakter i Flyvevåbnet. 2
kustodecykler er på vej fra ham. Også chefen for Veterancentret oberst Jette Albinus har
været her og fik et indtryk af, at museet har meget stor betydning for Veteranerne.
Rigspolitichefen var forbi og fik noget med hjem om veteraner og deres behov for
anerkendelse samt medalje. En viden han har gjort brug af siden. Han sendte
efterfølgende en flot beløb til den nye politiudstilling.
Nye produkter:
Vores gode økonomiske resultat i salgsafdelingen tager helt sikkert udgangspunkt i vores
nye varesortiment.
Først kom det nye Veteranmærke og her fulgte Cap’en, krusene og bil magneterne. Så
kom MINI medaljen til 1948-medaljen. Den vil sikre vores gratis adgang i hele 2016. Ideen
til den fik vi serveret fra Niels Hartvig – tak for det.
Nyest til er kommet kuglepenne, blyanter, Notebooks og en FN PINs. Bare køb.
Nye udstillinger:
Vi har længe lovet at lave en ny politiudstilling og da den længe har været finansieret er
den nu en realitet. Det har også betydet at vi har flyttet Cypern Jubilæumsudstillingen
samme i en større og opdateret fælles Cypern afdeling.
På vej er en opdatering af missionstavlerne og præstetavlerne, en ny stand til eksponering
af Hærens og Flyvevåbnets Mindebøger. Og til foråret komme en lille særudstilling om
KFUM Soldatermis-sion. Alt sammen projekter der er finansieret!

Hjemmeside og webshop:
Antal besøgende på vores hjemmeside ligger nu stabilt på over 7.000 besøgende, medens
vores besøgende på webshoppen er ca. 9.000. Handlen på webshoppen er steget fra 1
ordre om dagen til 2 ordre. På det punkt følger vi nok med tidens i trend – at handle på
nettet.
Bestyrelsesåret og store beslutninger:
Vi har besluttet at der fremover skal være gratis adgang til museet og så kommer der et
skift på koordineringen af kustoder, idet Knud har valgt at lade Steen Fynbo overtage
koordineringen af kustoder fra næste nytår – altså hvis I vil vælge ham.
Den store økonomiske beslutning var energi-renoveringen af barakken, idet vi fik 50.000
kr. fra Syd Energi, men skulle selv skaffe resten op til 115.000 kr. Derfor besluttede vi at
tage af vores egenkapital, samtidig med at vi søgte videre for små donationer. Vi har
allerede fået yderligere 17.000 kr. til projektet.
Stig Ødorf har været bevilliget orlov fra 1. august 2015 og netop fået den udvidet til 1.
august 2016. I mens har Ole Stokholm været konstitueret som fg. næstformand – ikke
mindst fordi al økonomi mellem formanden og kassereren, forlods skal godkendes af
næstformanden.
Der har været hold de møder vi har fundet nødvendige for museets drift, og samtidig
deltaget i eksterne møde i FSV MUKO, DHM og DIS.
Kustoder:
Vi har et solidt antal kustoder og nye og lidt yngre er kommet til. De står i kø for at få
”deres” uge. Det tegner godt, men vi ved også at fødekæden skal fornyes, selvom de
trofaste gør det godt. Alle ugerne i 2016 er booket nu. Tak for det.
Sidste år blev der rejst et spørgsmål om tyverisikring af værelses-vinduerne. Det har vist
sig, at det er forbudt i følge brandmyndig-hederne, men vi vil installere en såkaldt Safty
box i hvert af værelse i stedet for.
Præsidiet:
Vi har i dag et ungt og bund solidt Præsidium, som engagerer sig meget i FN Museet og
hvor vi aldrig går forgæves. Det er for os meget trygt og givende. Stor tak til præsidiet for
de gode relationer og samarbejde. Det netværk har betydet, at vi efter Påske får den
obelisk, der har stået ved indkørslen til Camp Olaf Rye i Kosovo. Flere og flere ved at der
findes et unikt FN Museum – ikke mindst grundet præsidiets lobbyarbejde. Kanon arbejde.

Fremtidens udfordringer:

Der er en meget glædelig begivenhed på vej, nemlig at vi den 2. maj 2017 kan fejre 25 års
jubilæum for FN Museet. Det begynder vi allerede nu at planlægge og forberede.
Så er der den noget mere udfordrende, nemlig at barak 46 skal fjernes inden længe. Der
har gennem det sidste år været ført nogle forhandlinger mellem DIS, Nationalmuseet og
en hemmelig Fond. Det har mundet ud i, at de nu tror på en stor donation (180 mio. kr.) og
en reetablering af lejren, som den så ud i 1945.
Vi har været holdt helt ude af disse forhandlinger og vel vidst at de foregik men ikke noget
om dead-line og konsekvens. Men nu ved vi lidt om fremtiden. Først forlød det at barak 46
skulle jævnes inden udgangen af 2017, MEN MEN men vi er nu orienteret om at den ikke
bliver nedlagt før end, at der står andre muligheder for os her i lejren. Altså ingen panik!
Vi tager det som en stor og spændende udfordring og vil snarest herefter nedsætte en
arbejdsgruppe, der kan begynde at forberede opgaven.

Tak:
Et sådant forenings år kan ikke fungerer uden gode venners hjælp. Derfor tak til vores
samarbejdspartnere De Blå Baretter, Veteran-centret, Veteranstøtten og
Hjemmeværnsmuseet.
Tak til alle vores bidragydere, kustoder, præsidiet, bestyrelsen og ikke mindst alle
ægtefællerne til vores utrættelige kustoder.
Ser vi tilbage:
Så har vi igen sat publikumsrekord, øget vores støttemedlemmer, skabt et unikt overskud i
salget, haft givtige VIP-besøg, skabt nye udstillinger, lavet en meget stor energirenovering
og haft rygende travlt.
Vores kommende indsats må være at fastholde den gode takt og om muligt forbedre den
yderligere.
Derfor vil jeg nu bede jer alle om at medvirke til, at fastholde de gode resultater – sammen
kan vi godt!
Med disse ord vil jeg gerne overlade min beretning til generalforsamlingen.
Per Amnitzbøl Rasmussen

FN Museet i Frøslevlejren
Regnskaber 2015
”eREGN”, Silkeborg

Intern revision / bilagskontrollant

Regnskab 2015
Resultat

FN Museet

Kr. 1.955,00

Regnskab 2015
Visioner
Egenkapitalen skal kunne dække 1 års nettodrift

FN Museet

Kr. 132.855,00
77

FN Museet – indtægter 2015
Kr. 277.418,50

FN Museet – udgifter 2015
Kr. 275.527,00

Varelager pr. 1. marts 2016
”Hvad er der på hylderne” og ”Hvad har det kostet”
Medaljer og mærker

Cypern 50 års mindemedalje
1948-2009 minature
Paradejakker
Veteran CAP
Kr. 48.175

Andre varer

82 andre varegrupper
Kr. 28.597,-

FN Museet i Frøslevlejren
Danmarks Internationale Veteranmuseum
Fra Gaza til Afghanistan – fra 1948 til i dag

ARBEJDSPLAN 2016
Ajourføring data på missionstavlerne
Oprettelse af IT til eksponering af Mindebøger
Opdatering og udbygning af Mali missionen
Særudstilling KFUM Soldatermission (1. maj)
Optimering af støttemedlemstallet
Fastholdelse af websalg og udesalg
Strategi for fremtidens lokalitet
Bestyrelsen trænger til ferie!

