Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet.
Frøslevlejren d. 25. marts 2017 kl. 13.00.
Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til Ruth fra KFUM soldatermission, som vil åbne
vores særudstilling senere i dag.
PAR bad alle rejse sig og mindes de, som ikke var blandt os længere, bl.a.
kustode Niels Danielsen.
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. 20 FEB 2017) og
dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten gik derefter til næste punkt på dagsorden: 1a Valg af 2 stemmetællere.
1a. Valg af 2 stemmetællere.
Forsamlingen valgte Torben Alstrup og Leif Dannerfjord.
2. Aflæggelse af beretning.
PAR aflagde årsberetning: (Se bilag).
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen?
Torben Alstrup – han vil gerne rose formandens beretning og han så frem til at Museet
kunne fejre sit 25 års jubilæum.
Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
3. Aflæggelse af årsregnskab.
Kassereren (Jan Am) oplyste at alle bilag mv. var tilsted og ønskede man at se dem alle
eller enkelte bilag, var man velkommen. Revisionen havde ikke give anledning til nogle
bemærkninger og regnskabet var blevet underskrevet af alle i bestyrelsen.
Jan Am gennemgik derefter årsregnskabet for Museet og varesalget via power point (se
bilag).
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskaberne?
Jens Simonsen – I Museets driftsregnskab er der angivet en donation på 45.000 kr. fra
varesalget, men i varesalgsregnskabet er der anført en donation til Museet på 75.000 kr.
Hvordan hænger det sammen?
Postadresse:
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Jan Am vil lige gennemgå posteringerne også vende tilbage med et svar via mail.
Derefter blev regnskabet godkendt.
Jan Am har efterfølgende sendt dette svar til Jens Simonsen:
Det hænger sammen med de øremærket midler fra 2015 til brug i 2016!
Her har jeg – og det var nok ikke klogt – overført pengene til anvendelse til to forskellige
konti.
Nemlig ”Entre 2016” og ”Overført fra henlæggelser”

Dette er et ”klip” fra vores årsregnskab 2015.
Her er de 45.000,- samt de resterende 52.500,- som alle er tilbageført til forbrug i 2016.
De tre andre beløb er tilsammen kr. 52.500,- som også anført i regnskabet 2016 ”Overført fra henlæggelser”
Hvis jeg havde overført beløbet samlet på 97.500,- så var tvivlen ikke opstået.
Det har jeg lært af.
De beløb der i KIOSKEN var afsat til ENTER i både 2016 og 2017 er alle indeholdt i
DONATIONER, og nogle af dem videreført ”Overført til Henlæggelser”.
Så DONATIONER består både af penge der skulle og er brugt i 2016.
Og andre er videreført til Henlæggelser til brug i 2017.
4. Forelæggelse af budget.
Jan Am gennemgik det foreslåede budget (se bilag).
Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til budgettet?
Generalforsamlingen godkendte derefter budget 2018.
5. 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.
6. Indkomne forslag, herunder bestyrelsen forslag om at det ikke er tilladt at medbringe hund i FN Museet.
Dirigenten spurgte om der var kommet nogle forslag udover det bestyrelsen havde fremsagt?
PAR: Nej ingen andre indkomne forslag.
Dirigenten bad derefter PAR om at uddybe bestyrelsen forslag.
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PAR – bestyrelsen vil gerne have generalforsamlingens beslutning om et forbud mod
hund i Museet – dels som ”gæst” og dels som kustode. Det er alene et spørgsmål om at
tilgodese rengøring og evt. personer med allergi – desværre har ikke alle kunne finde ud
af at slette spor efter deres hund – så derfor foreslår vi der laves et forbud mod hund i
museet.
Dirigenten spurgte nu til forsamlingens evt. bemærkninger, inden der vil blive lavet en afstemning.
Leif Dannerfjord - jeg vil hverken kunne stemme for eller imod dette forslag
Mogens Pagh – jeg går ind for et forbud.
Per Ole – spurgte om der har været et problem med hund i Museet.
PAR svarede: Ja der har været enkelte tilfælde.
Ole S. Pedersen: Vi har et forbud mod hun i H16 og H15 – dels pga. af allergi og rengøring. Der er hundepensioner i nærheden og her kan man så evt. besøge hunden dagligt,
hvis man ønsker det – jeg går personligt ind for et forbud.
Derefter gik man til afstemningen:
Der var 0 som stemte imod – 3 som undlod at stemme og ca. 45 som stemte for forslaget.
Forslaget blev godkend af generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil inden længe få sat skilte op, med et forbud mod hund i Museet.
7. Valg af formand eller kasserer.
I år er det kassereren der er på valg.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Jan Amnitzbøl Krusell.
Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag.
Så dermed var Jan genvalgt for en periode på to år.
8. Valg af bestyrelsemedlemmer.
På valg er: Ole Stokholm Pedersen, Frede Jønson og Knud Spangsø, Knud ønsker ikke
genvalg
Dirigenten spurgte om bestyrelsen havde et forslag i stedet for Knud. Bestyrelsen foreslog
Niels E. Rolin. Derefter spurgte han om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen
forslag.
Dermed var Ole, Frede og Niels henholdsvis genvalgt og valgt for en periode på 2 år.
9. Valg af suppleanter
På valg er: Steen ”Fynbo” Hansen, Niels E. Rolin og Leni Hansen.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Steen og Leni. Niels var nu trådt ind i bestyrelsen, så der
foreslog bestyrelsen Elmer Lunding.
Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag.
Dermed var Elmer Lunding, Leni Hansen og Steen ”Fynbo” Hansen valgt for en periode
på 1 år. Suppleanterne er nævnt i prioritetsorden med 1. suppleanten først.
10. Valg af ekstern revisor.
På valg er Total-revision, Vordingborg
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisorfirmaet eREGN, Silkeborg.
Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
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Der var ingen forslag. Herefter blev eREGN genvalgt for en et årig periode.
11. Valg af 2 billagskontrollanter.
På valg er Leif Dannerfjord og Mogen Pagh.
Dirigenten spurgte om begge var villige til genvalg – det var de.
Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Der var ingen forslag. Herefter blev Leif og Mogens valgt for en et årig periode.
12. Valg af 2 billagskontrollanter suppleanter.
På valg er Lise Hansen og Per Ole Overgaard.
Dirigenten spurgte om begge var villige til genvalg – Det var de.
Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Der var ingen andre forslag. Herefter blev Lise og Per Ole valgt for en et årig periode.
13. Valg af fanebærer samt fanevagt.
Bestyrelsen bemyndiges til at vælge fanebærer samt fanevagt efter behov.
14. Eventuelt.
Jan Bech Andersen – jeg har fundet en stok på et genbrugsmarked, som er lavet på Cypern til en E.A. Pedersen fra DANCON 18 – Museet får overdraget stokken herefter.
Niels Hartvig – Jeg vil gerne takke museet for blomsterpengene – de gør stor gavn og jeg
får jævnligt brev fra pårørende, som takker for de blomster vi ligger på mindestederne
rundt om i landet.
Dirigenten takkede for god ro og orden – og gav ordet videre til formanden.
PAR takkede for fremmødte. Alle var nu velkomne i Museet hvor Ruth vil åbne årets udstilling om KFUM soldatermissionen og der til vil vi gerne være vært med et glas vin m.m.
Viborg, d. 3. april 2017, Jens F. Søndergaard.
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Senere på dagen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand

Per Amnitzbøl Rasmussen

Næstformand

Stig Ødorf

Kasserer

Jan Amnitzbøl-Krusell

Sekretær

Jens Søndergaard

Bestyrelsesmedlem

Niels E. Rolin

Bestyrelsesmedlem

Frede Jønson

Bestyrelsesmedlem

Ole Stokholm Pedersen

1. Suppleant

Elmer Lunding

2. Suppleant

Leni Hansen

3. Suppleant

Steen “Fynbo” Hansen

Museumskyndig: Lise Hansen
Næste møde for dem der kan 30. april 2017 ellers 1. maj 2017 i museet, for at klargøre til
Museets 25 år jubilæum d. 2. maj 2017.
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Frøslevlejren den 25. marts 2017

Årsberetning 2016








Vi fik mere end 16.500 besøgende på museet!
Vi har fået lidt flere støttemedlemmer!
Vi har skabt en mega-stor donation fra souvenirsalget!
Vi har fået endnu flere 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 16.500 i 2016. Så den gode tendens fra sidste år fortsætter. Derfor
fortsætter den gratis adgang til museet.
Det giver en øget opgave med at skaffe finansiering til at dække museets driftsudgifter.
Det lykkedes til fulde i 2016
Støttemedlemmer:
Vi havde ved udgangen af 2016 457 personlige støtte, 46 familie-støtter, 30 foreningsstøtter og 14 Super-støtter. = 548
Det er en økonomisk tilgang på et nogle tusinde kroner. En lille men sikker stigning.
Bestyrelsen vil prøve at sætte fokus på at hverve flere støttemedlemmer, da den indtægt
er det væsentligste økonomiske fundament for museets fremtid.
Egen donation af format:
De store ændringer i vare- og souvenirsalget i de sidste 3 år har dannet grundlag for, at vi i
2016 kunne give museet en mega stor hjælpende hånd på 150.000 kr.
Vores webshop har næste 2 ekspedition om dagen. Og vores udesalg har været på 36
opgaver/arrangementer gennem året.
Til sammen har webshoppen, udesalgene og kiosken på museet omsat for mere end 2015
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.
Sæsonåbningen ændret lidt:
Vi har haft åbent i vinterferien med over 500 gæster og vi har haft udvidet sæsonen med
en uge i hver ende.
Det har dog ændret sig igen, alene fordi Nationalmuseet har indført entre pr. 1. juli, hvilket
har betydet at besøgstallet i Frøslevlejren er faldet med 40 %. Det har også haft betydning
for vores besøgstal, der siden 1. august er faldet med ca. 20 %.
Ydermere har det betydet, at de små museer i fællesskab har aftalt en ny sæsontid,
nemlig fra 1. april til 1. november og med uge 7 som forsøgsordning.

VIP besøg:
Den 1. oktober blev FN Museet besøgt af viceforsvarschef general-løjtnant Per Ludvigsen
i forbindelse med hans besøg ved Veteran-støttens årsmøde i lejren.
Det må have været en god oplevelse, fordi han har sagt ja til at være en af hovedtalerne
ved vores jubilæum den 2. maj.
Nye produkter:
Jeg har gode forventninger til vores Balkan 25-års Mindemedalje, som vi udgav i
september måned. Det er først her i næste måned at de store hold kom til Balkan, så den
skal vi nok få glæde af.
Størst forventninger har vi dog til vores flotte jubilæumsmønt, som jeg er overbevist om at I
ikke kan leve uden. Samtidig vil vi lancerer et penne/lygte sæt i anledningen af vores
jubilæum.
Vores øvrige produkter sælger sikkert og stabilt. Vi vil dog ikke nå samme
omsætningsmængde i 2017 som i 2016, men til gengæld så vil vi nok kunne generere
samme overskud, alene grundet i at alle vare på hylderne er betalte.
Nye udstillinger:
Vi har samlet de forskellige Balkan afsnit lidt mere tematisk, hvilket har givet plads til årets
særudstilling om KFUMs Soldatermission i Afghanistan – og andre steder i verden. En
udstilling som vi mere formelt kan åbne når vi kommer over i museet.
Sommerens spændende nyhed er den marmor obelisk vi har fået fra Kosovo – via et par
års ophold i Oksbøl.
Vi har også arbejdet på at få lave en animationsfilm om et par episoder på Balkan, men
det har vist sig at være en ret dyt opgave, så den er udskudt til en eller anden kommer
med en kvart mio. kr.
2016 bød også på en tur til FN missionen i Mali, m.h.p. at lave en udstilling om denne
mission. Vi blev tilbudt en plads i den museums delegation der fik lejlighed til at besøge
Mali i oktober mdr. Lige nu har Livgardens Historiske Samling en særudstilling, som vi
arver efter dem – og besøget gav mulighed for selv at udtage effekter til opgaven.
At Forsvaret tilbyder os sådanne muligheder, tager jeg som et tegn på anerkendelse af
vores museum og vores arbejde. Tak til dem.
Hjemmeside og webshop:
Antal besøgende på vores hjemmeside ligger nu stabilt på over 7.000 besøgende, medens
vores besøgende på webshoppen nu er ca. 10.000. Her er det en stigning på 10 %.
Bestyrelsesåret og store beslutninger:
Allerede i januar 2016 iværksatte vi en betragtelig energirenovering af barakken, da vi
have modtaget 50.000 kr. fra Energi Syd til nye radiatorer og lys. Det har også betydet at
vi selv skulle yde dele af vores egenkapital til projektet. Det vil kassereren orientere om
under aflæggelse af regnskabet. De ventede besparelse er i øvrigt allerede slået igennem.

Næstformand Stig Ødorf har haft orlov fra bestyrelsesarbejdet indtil 1. august, fordi han
har været udsendt til Hebron. Ole Stokholm var konstitueret i den periode.
Vi har indkøbt et EDB registreringsprogram ARKIBAS, så vi kan komme i gang med en
elektronisk registrering af alle vores effekter
Der har været holdt de møder vi har fundet nødvendige for museets drift, og samtidig
deltaget i eksterne møde i FSV MUKO, DHM og DSI.
Kustoder:
Som noget nyt har vi afholdt et kustodeseminar, hvilket blev finansieret af Veterancentret i
Ringsted. Og vi fortsætter det gode resultat, da vi allerede har fået bevilliget til to kurser i
2017.
For jer kustoder er det hændt to væsentlige ting. Dels har vi ænd-ret skiftedagen til
mandag – men vil i år tilrette det således at dem som ikke kan få kabalen til at gå op –
dem laver vi individuelle aftaler med – det skal nok gå ellers må vi hjælpe hinanden.
Og så skulle vi skifte kustodekoordinator, idet Steen Fynbo Hansen, skulle overtage jobbet
efter Knud. Sådan er det ikke gået og derfor har jeg selv opgaven i en overgang, til vi
finder en løsning. Den er næste faldet på plads, men ikke helt. Bær over med de fejl der
kan komme.
Vi har lavet ny kustodepåklædning nemlig en Poloshirt. (vises), så fremover kan man
enten have denne polo på eller fortsætte med den hvide skjorte.
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.
Fremtidens udfordringer:
Som nævnt sidste år så er der store planer for Frøslevlejrens frem-tid. Vi har været til flere
møder om visionerne for lejren. Status er at man vil bruge resten af året på
fondsansøgninger og derefter beslutte, og i bedste fald, projekterer den fremtidige lejr. Der
er stemning for en model, der dele lejren op i dels en krigsfangelejr og dels en efterkrigstid
og op til i dag. Det er her vi hører hjemme. Fremtiden tegnes af efterskolen og dens
ungdom.
Det betyder at vi nok skal flytte barak, men også at vi vil få friere forhold end de
nuværende. Jeg har stillet forslag om tilladelse til at oprette en observationspost udenfor
og i øvrigt stillet tvivl om behovet for, at rive barak 46 ned! Sidstnævnte betyder i projektet
en besparelse på 6-8 mio. kr. hvis den bliver. Ikke uinteressant!
FN Museets 25-års jubilæum:
Som bekendt kan vi fejre 25-års jubilæum torsdag den 2. maj, som verdens første FN
Museum. Det sker med en stor Event-dag for alle, hvor hele lejren spiller med og en stor
reception for indbudte med H.K.H. Prins Joachim som æresgæst.

Der kommer en F16 static, flere køretøjer fra det første hold på Balkan i 1992, bussen
Check Point One, Søværnets Tamburkorps og Slesvigske Musikkorps. Et 25-års jubilæum
værdigt!
Husk at I alle er inviteret til receptionen – I skal bare tilmelde jeg som der står i årsskriftet!
Tak:
Et sådant forenings år kan ikke fungerer uden gode venners hjælp. Derfor tak til vores
samarbejdspartnere Danmarks Veteraner, KFUM, Veterancentret, Veteranstøtten,
Frøslevlejrens Efterskole 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 nok sat alle de rekorder, der kan sættes på økonomisiden, samtidig med at vi har
beholdt vores gode besøgstal.
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 overlade min beretning til generalforsamlingen.
Per Amnitzbøl Rasmussen
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FN Museet i Frøslevlejren
Regnskaber 2016
”eREGN
eREGN”,
”, Silkeborg

Intern revision / bilagskontrollant

Regnskab 2016
Resultat

FN Museet

Kr. ‐51.479,00

Vare‐
Vare‐ & Souvenirsalg

Kr. ‐7.421,37
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Regnskab 2016
Visioner
Egenkapitalen skal kunne dække 1 års nettodrift
Kr. 83.332,00

FN Museet

41

Vare‐
Vare‐ & Souvenirsalg

Kr. 73.961,45
121

FN Museet – indtægter 2016
Kr 398
Kr.
398.616,00
616 00
Entré (donation
(donation – fra KIOSK)

45.000,00

Støttemedlemmer

155.650,00

Bidrag og donationer

235.466,00

Overført til henlæggelser
gg

‐90.000,00
,

Overført fra henlæggelser

52.500,00
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FN Museet – udgifter 2016
Kr. 450.095,00
,

Ejendommen

298.944,00

Udstillinger og Promovering

76.320,00

Administration

74.831,00

FN Museet – Budget 2018
Entre
Støttemedlemmer
Donationer
Overført fra henklæggelser
INDTÆGTER

0
160
60
90
310

Ejendom
Udstilling og promovering
Administration
UDGIFTER

170
70
60
300

OVERSKUD

10
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