Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren
d. 24. marts 2018 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. Han vil
ikke nævne nogle frem for andre, men bl.a. vores protektor H.K.H. Prins Henrik
og Museets første formand og stifter Leo Pedersen er blandt dem vi har mistet
siden sidst.
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 og dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten gennemgik derefter den udsendte dagsorden.
Dirigenten spurgte derefter om der var forslag til dagsorden – dette var ikke tilfældet.
1a. Valg af 2 stemmetællere.
Forsamlingen valgte Klaus Warming og Jan Koziol.
2. Aflæggelse af beretning.
PAR aflagde årsberetning: (Se bilag 1).
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen
Der var ingen bemærkninger og beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
3. Aflæggelse af årsregnskab.
Kassereren (Jan Am) gennemgik årsregnskabet via power point (se bilag 2, 5 sider).
Vedlagt dette referat som bilag 3 underskrevet regnskab og revisionspåtegning fra Partner
Revision og som bilag 4 Revisionsprotokollat fra Leif Dannerfjord.
Jan Am, oplyste at han havde samtlige bilag mv. med og man var velkommen til at komme
og kigge.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskabet?
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
Kassereren (Jan Am) gennemgik herefter årsregnskabet for varesalget.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til kiosk regnskabet?
Egon Bach – når I overtager medalje salget mv. kommer der så mini medaljer med – jeg har
længe ledt efter en minimedalje til 40 år jubilæums medaljen?

PAR svarede: Der vil fremad rettet blive solgt minimedaljer – ang. Den specifikke medalje
så vil vi hører Jysk Emblem.
Sven Erik Jensen: hvad dækker udgifterne på ca. 28.000 kr. under pkt. Anden og Diverse?
Jan Am: Det er bl.a. udgiften til en ny reol til vores varer i varesalget, hver enkelt genstand
har nu sit eget rum. Reolen har kostet ca. 9.800 kr.
Dermed sluttede orienteringen om kiosken.
4.

Forelæggelse af budget.

Kassereren oplyste at han ikke vil fremlægge et direkte budget, men mere bruge de faktuelle
indtægter og udgifter fra 2017. Så tallene fra 2017 bliver lig med budget 2018.
Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til budgettet?
Dirigenten spurgte om budgettet kunne godkendes?
Generalforsamlingen godkendte dermed 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 til vedtægtsændringer.

Dirigenten spurgte om der var kommet nogle forslag?
PAR: Nej ingen indkomne forslag.
7.

Valg af formand.

Dirigenten oplyste at formand Per Amnitzbøl Rasmussen var villig til genvalg, men for en
god ordens skyld, spurgte han om der var kandidater blandt de fremmødte.
Dette var ikke tilfældet og PAR blev herefter valgt for en ny 2 årig periode.
8. Valg af bestyrelsemedlemmer.
På valg er: Jens Søndergaard, Niels E. Rolin og Stig Ødorf alle er villige til genvalg.
Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag.
Dermed var alle tre genvalgt for en periode på 2 år.
9. Valg af suppleanter
På valg er: Elmer Lunding og Steen ”Fynbo” Hansen.
Dirigenten oplyste at den tredje suppleant Leni Hansen var stoppet som suppleant tidligere
på sæsonen og var derfor ikke på valg.
Bestyrelsen har fundet 2 nye kandidater, men igen af kandidaterne kunne desværre give en
endelig tilkendegivelse inden dette møde. Så bestyrelsen vil gerne, hvis den tredje
suppleant post, kunne stå åben ind til videre. Dette accepterede de fremmødte, da der heller
ikke var tilkendegivelser blandt de fremmødte.
Dermed var begge to genvalgt for en periode på 1 år.
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10. Valg af ekstern revisor.
På valg er eREGN, Silkeborg (nu Partner Revision, Silkeborg).
Dirigenten spurgte om Partner Revision var villige til genvalg – det var de.
Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Der var ingen forslag. Herefter blev Partner Revision valgt for en et årig periode.
11. Valg af 2 bilagskontrollanter.
På valg er Leif Dannerfjord og Mogens Pagh.
Dirigenten spurgte om de var villige til genvalg – det var de.
Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Der var ingen forslag. Herefter blev Leif og Mogens genvalgt for en et årig periode.
12. Valg af 2 bilagskontrollantersuppleanter.
På valg er Lise Hansen og Per Ole Overgaard.
Dirigenten spurgte om de var villige til genvalg – Det var de.
Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Der var ingen forslag. Herefter blev Lise og Per Ole genvalgt for en et årig periode.
13. Valg af fanebærer samt fanevagt.
Bestyrelsen bemyndiges til at vælge fanebærer samt fanevagt efter behov.
14. Eventuelt.
Knud Spangsø: Jeg burde have siddet ved bordet sidste år og takket for min tid i
bestyrelsen, men var desværre forhindret, så vil takke alle nu, for det gode samarbejde
mv. ta’ godt imod Benthe.
PAR fik ordet og udnævnte Jørgen Fried Pedersen som ny ambassadør og samtidig fik
han tildelt Museets æresnål i sølv. Ligeledes fik Museets Ambassadør Lorenz Asmussen
Museets æresnål i sølv.
Årets kustode blev Vagn Risager, han var dog ikke tilstede, men han vil få tildelt Museets
æresnål i bronze mv. ved en passende lejlighed. Han blev udpeget på baggrund af bl.a.
hans store indsats for Museet i forbindelse med Folkemødet på Bornholm.
Tilslut fik Bodil og Frede Jønson tildelt Museets æresnål i sølv for deres altid store indsats
med vareslaget, som kustode og som bestyrelsesmedlem mv.
Dirigenten takkede for god ro og orden – og gav ordet videre til formanden.
PAR takkede for fremmødte. Alle var nu velkomne i Museet til et glas vin eller en kop kaffe.

Viborg, d. 13. april 2015, Jens F. Søndergaard.

Senere på dagen konstituerede bestyrelsen sig således:
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Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
1. Suppleant
2. Suppleant
3. Suppleant

Per Amnitzbøl Rasmussen
Stig Ødorf
Jan Amnitzbøl-Krusell
Jens Søndergaard
Niels Rolin
Frede Jønson
Ole Stokholm Pedersen
Elmer Lunding
Steen “Fynbo” Hansen
Pt. ubesat

Kustodekoordinator: Benthe Rolin
Museumskyndig: Lise Hansen
Næste møder er planlagt til d. 18. juni og 17. september – derudover blev d. 9-10 maj afsat
til oprydning mv.
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Frøslevlejren den 24. marts 2018
Årsberetning 2017


Vi har sagt farvel til vores Protektor H.K.H. Prins Henrik!



Vi har holdt et meget flot 25-års jubilæum!



Vi fik mere end 16.500 besøgende på museet!



Vi har fået endnu flere støttemedlemmer!



Vi har en solid økonomi!



Ny aftale med Danmarks Veteran om medaljesalg



Vores fremtid i barak 46 er stadig uafklaret!

Denne årsberetning bliver ikke helt som I er vant til. Den vil tage
udgangspunkt i de udfordringer vi står overfor og de gode perspektiver vi
har for fremtiden.
Vi har sagt farvel til vores protektor.
Den 13. februar i år sov vores mangeårige protektor H.K.H. prins Henrik
ind. Allerede fra morgenstunden den dag, blev der meget aktivitet fra
mediernes side af. De ønskede vores reaktion og viden om hvad Prins
Henrik havde betydet for FN Museet.
Allerede samme dag offentliggjorde vi mindeord over Prins Henrik på
vores hjemmeside, samt i museet (vinterferieåbent). Om mandagen var
jeg – i egenskab af formand – inviteret til at deltage i den særlige
højtidelighed, der blev holdt i slotskirken. En meget højtidelig, men
samtidig også en positiv begivenhed. Der afleverede jeg et
kondolencebrev til Regenten og Kronprinsen. (Læses op).
Det er vores håb at FN Museet vil få en ny kongelig protektor!
FN Museets 25-års jubilæum
Fra noget trist til noget glædeligt. Alle I der deltog i museet 25-års
jubilæum, kan nikke genkendende til, når jeg fortælle, at det var en
meget flot, velbesøgt, spændende og begivenhedsrig dag.
Med prins Joachim i spidsen, fulgt af ikke mindre syv generaler og en
masse af I kustoder og støttemedlemmer. Masser af god musik og display
på græsplænen og en formidabel buffet. Jeg tror at vi med den dag har
åbnet muligheder i Frøslevlejren – også for de andre museer – vi skylder
alle – men særligt efterskolen – tusinde tak for et supergodt
arrangement!
Fastholdt besøgstallet
Besøgstallet blev på 16.500 som i 2016. Det er positivt specielt fordi det
holder gennemsnittet over fire år på ca. 17.000 gæster. Dertil skal
lægges at vi i 2017, var påvirket et helt år, af National-museets entre
begrænsninger.

Vores målsætning for 2018 er at nå de 17.000 gæster igen.
Status Støttemedlemmer:
Vi havde ved udgangen af 2017 454 personlige støtte, 46 familie-støtter,
29 forenings-støtter og 16 Super-støtter. = 545
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.
Vores mål er en styrkelse af Superstøtterene!
Økonomi
Vores to økonomisøjler ser meget fine ud. Driften balancerer nogenlunde
medens varesalget fortsat holder fanen højt og når vi dertil lægger et
stort varelager og gode investeringer, så vil jeg konkluderer, at det går
ganske godt – vi har penge på bogen så vi går ikke konkurs de første år,
hvis vi nu bare satte os ned – men det gør vi absolut ikke!
Vores mål er at det løber rundt og at vi kan styrke egenkapitalen lidt!
De konkrete tal vil kassereren gennemgår lidt senere, ligesom regnskabet
bliver omdelt i dag.
Ny samarbejdsaftale med Danmarks Veteraner
Vi har med virkning fra 1. januar 2018 indgået en ny aftale med
Danmarks Veteraner, der betyder at FN Museet har overtaget
forvaltningen og administrationen af deres medaljeportefølje. Det betyder
i praksis, at vi skal lagerføre, genforsyne og ekspedere deres medalje,
mod dels et håndteringsbeløb og dels en fortjeneste ved salg. Det betyder
også en øget arbejdsbyrde, som placeres i webshoppen.
Samtidig cementerer vi det gode samarbejde, der er i forvejen og
Danmarks Veteraner forpligter sig til at bruge museet som leveran-dør.
Den aftale betale vi så 12.000 kr. om året for – de får royalty og vi får
omsætningen. En fornuftig og ligeværdig aftale!
Vores mål er at begge parter kan få glæde af aftalen!
VIP besøg:
Oven på vores jubilæum har der ikke været det helt store run på VIP
besøg, dog har GN Jesper Helsø og hans monuments redaktion været på
besøg. I dette år har vi uformelt tilsagn fra Forsvars-ministeren, Chefen
for Veterancentret og Statsministeren.
Vores mål er at styrke og øge VIP besøgene!
Udvikling og nye produkter:
Vi har længe været på vej med en Mali udstilling. Grundelementerne og
effekterne er midlertidig udlånt til Slagelse og Bruxelles, men vi forventer
at kunne åbne dele af den i løbet af sommeren. Ellers vil vi arbejde med
den elektroniske eksponering i museet og tænke tanker om missionen i
Estland (200 mand), som Forsvarets har gjort til en international mission.

På salgssiden sker der nye ting hver måned. Vi har fået strikhuer, halsedisser, flag pins, T-shirts, et restoplag af sjældne medaljer, flere
mindemedaljer og vi arbejder på et slips. (se konkurrence-sedlen –
præmie er to fl. Rødvin).
Jeg syntes at vi har en spændende ting på bedding, nemlig DVs 50-års
mindemedalje, der udkommer den 26. oktober i anledning af deres
foreningsjubilæum.
Vores målsætning er at styrke og øge webshoppen, der langt hen af vejen
er selvkørende og at udvælge udesalgssteder efter relevans – vi oplever
her at være meget efterspurgte.

Hjemmeside og webshop:
Antal besøgende på vores hjemmeside ligger nu stabilt på over 7.000
besøgende, medens vores besøgende på webshoppen nu er faldet fra ca.
10.000 til ca. 7.000 hits, men omsætningen er stege lidt.
Vores mål er at gøre hjemmesiden endnu bedre en nu!
Bestyrelsesåret
Der har været hold de møder og vi har deltaget i de vanlige møder med
eksterne samarbejdspartnere, som der har været behov for.
Målsætningen er at være synlige overfor eksterne partnere og sikre en
stabil drift!
Så har Rigsarkivet vist interesse for os. Dels har jeg været til et
opklarende møde lige før jul hos dem og dels vil de gerne besøge os
hvilket er arrangeret den 11. april.
Deres udgangspunkt er veteraner i Danmark og de er primært
interesseret i elektronisk arkivmateriale, mødereferater, dokumen-tation
med mere, så fremtidens forskere kan studere hvordan vi har gjort. Det
er ikke en fin beskrivelse af vores formål o. lign. Og det er fuldstændigt
frivilligt om vi vil medvirke.
Det mener jeg afgjort vi bør deltage, det giver god opmærksomhed og
måske lidt reklame!
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.
Spændende tiltag
I øjeblikket er vi involveret i to spændende projekter.
Dels sidder jeg i redaktionskomiteen til det INFO center, der skal være på
Kastellet i forbindelse med monumentet. Det betyder at den komplette
elektroniske beskrivelse af samtlige missioner for perioden ’48 til i dag.
Den får vi fuld adgang til at bruge på museet og FN Museet vil blive linket

op fra dette info-center – en komplet videnskabelig ny-skrivning af
samtlige missioner.
Og dels medvirker vi til et projekt som hedder ”365 fortællinger”, der er
et to-delt projekt. En fortælling pr. dag i et år, startende den 5.
september 2018 og et omrejsende containerbaseret info-center.
Målgruppen er indledningsvis 18 gymnasier fordelt over hele landet.
Disse fire containere – med historier og virtuelle fortællinger skal slutte et
sted – her er Frøslevlejren et godt bud og ønske. Projektet har været i
dialog med Aabenraa Kommune. Vores bidrag er kon-takten til en masse
spændende personer. Jeg har bedt dem om at opprioritere begrebet
”Veteranernes Danmarkshistorie” og at man får alle 69 missioner med!
Fremtidens udfordringer:
Frøslevlejrens fremtid: Som det ser ud nu er der ingen udsigt til at barak
46 skal rives ned. Der er ingen konkrete tilsagn og økonomi, men der
forhandles stadig med nogle store fonde om projekterne. Planen er stadig
en historisk del og en nutidig del – det er her vi hører hjemme. Så ro på
den del af vores udfordringer!
Generationsskifte i bestyrelsen: Vi er så småt begyndt at se på et
generationsskift i bestyrelsen – inden for et par år skal formanden og
kassereren skiftes ud. Selvom nogle er så høflige og sige: Det bliver
svært. Men vi søger allerede nu egnede kandidater.
Det kaldes rettidig omhu.
Tak:
Et sådant forenings år kan ikke fungerer uden gode venners hjælp. Derfor
tak til vores samarbejdspartnere Frøslevlejrens Efterskole Danmarks
Veteraner, Veteranstøtten, Veterancentret, og Hjemme-værnsmuseet.
Tak til alle vores bidragydere, kustoder, præsidiet, bestyrelsen og ikke
mindst alle ægtefællerne til vores utrættelige kustoder.
Ser vi tilbage:
Så har vi klaret os godt, holdt et superflot jubilæumsarrangement,
bevaret vores besøgstal og en stabil økonomi.
Vores kommende indsats må være at fastholde de gode takter og om
muligt forbedre dem 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

