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Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. 

Frøslevlejren d. 12. september 2020 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 nævnte bl.a., Jørgen Lykke, Wilhelm Lange, Johannes Pedersen og Ole Damkjær 
som alle har været trofaste kustoder.  

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 forklarede herefter at pga. COVID-19 var den planlagte generalforsamling d. 28. 
marts 2020 blevet aflyst. Forsamlingen skulle derfor godkende denne generalforsamling 
som beslutningsdygtig – da den jo ikke helt levede optil hvad der stod i foreningens ved-
tægter, angående periode for afvikling. 

Forsamlingen godkendte denne generalforsamling som beslutningsdygtig. 

1a.  Valg af 2 stemmetællere. 

Forsamlingen valgte Rasmus og Viggo.  
 

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 generalforsamlin-
gen. 
 

3. Aflæggelse af årsregnskab. 

Kassereren (Jan Am) gennemgik årsregnskabet (se bilag 2). 

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskabet? 

Der var ingen bemærkninger og regnskabet blev godkendt. 
 

4. Forelæggelse af budget. 

Jan Am forklarede at det omdelte budget 2020 var lidt omsonst, da året 2020 jo næsten 
var gået, men han gennemgik det foreslåede budget, som byggede meget på faktiske tal. 
(se bilag 3).  

Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til budgettet? 
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Side 2 

Der var ingen bemærkninger til budget 2020 og generalforsamlingen godkendte derefter 
budgettet. 

5. Fastlæggelse af kontingent. 

Bestyrelsen forslår at kontingent fastholdes (enkeltperson 200, husstand 350, fir-
ma/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 indkomne forslag  

PAR: Nej ingen indkomne forslag. 

Dirigenten gik herefter videre til næste punkt. 
 

7. Valg af formand. 

Per Amnitzbøl Rasmussen genopstiller som formand, men med håb om at Per Krag Dich 
kan overtage formandsposten indenfor 1 til 2 år. Han vil dog forsætte sit arbejde med va-
resalget, når hans tid som formand rinder ud.  

Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag.  

Dermed var Per Amnitzbøl Rasmussen valgt for to år med mulighed for at overgive roret til 
Per Krag Dich før tid. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: Jens F. Søndergaard, Niels Rolin og Stig Ødorf. 

Dirigenten spurgte om alle ønskede genvalg, dette var tilfældet. Derefter spurgte han om 
de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag.  

Dermed var alle 3 genvalgt for en periode på 2 år. 
 

9.  Valg af suppleanter 
På valg er: Elmer Lunding, Steen ”Fynbo” Hansen og Jørgen Bue Madsen. 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Steen og Jørgen. Elmer vil trække sig, så der kunne blive 
plads til Per Krag Dich. Elmer vil dog stadig være behjælpelig i museumsarbejdet især 
omkring IT-supporten i Museet. 

Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag.  

Dermed var Per Krag Dich, Steen ”Fynbo” Hansen og Jørgen Bue Madsen valgt for en 
periode på 1 år. Suppleanterne er nævnt i prioritetsorden med 1. suppleanten først. 

 

10. Valg af ekstern revisor. 
På valg er Partener Revision, Silkeborg  

Partner Revision, Silkeborg genopstilles. 

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 billagskontrollanter. 
På valg er  Leif Dannerfjord og Mogens Pagh.  

Dirigenten spurgte om begge var villige til genvalg – dette var tilfældet. 
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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 

Bestyrelsen foreslog Elmer Lunding og Preben Senniksen. 

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.   

Der var ingen forslag. Herefter blev Elmer og Preben valgt for en et årig periode. 

 

13. Valg af fanebærer samt fanevagt. 

Bestyrelsen bemyndiges til at vælge fanebærer samt fanevagt efter behov. 
 

14. Eventuelt. 

Jens Lønborg: Jeg er formand for præsidiet og det er nok os der laver mindst. I præsidiet 
er halvdelen stadig aktive i Forsvaret – vi er bredt fordelt blandt værnene, vi mangler dog 
en fra specialstyrkerne, så det arbejder vi på. – derefter berettede Lønborg om de sidst 
nye danske udsendelser. 

PAR takkede formanden for præsidiet. 

Ib Jensen overrakte derefter en ”platte” fra Chefen for det danske politi på Cypern hold 11. 
Platten vil tilgå Museets politiudstilling. 

PAR fik ordet og udnævnte årets kustode Finn og Ester Kromose 

Dirigenten takkede for god ro og orden – og gav ordet videre til formanden. 

PAR takkede for fremmødte. Alle var nu velkomne i Museet, der vil dog ikke blive serveret 
noget pga. COVID-19 situationen. 
 
Viborg, d. 19. oktober 2020, Jens F. Søndergaard. 
 
Senere på dagen konstituerede bestyrelsen sig således: 
 

Formand Per Amnitzbøl Rasmussen 

Næstformand Stig Ødorf  

Kasserer Jan Amnitzbøl-Krusell 

Sekretær Jens Søndergaard 

Bestyrelsesmedlem Niels Rolin 

Bestyrelsesmedlem Frede Jønson  

Bestyrelsesmedlem Ole Stokholm Pedersen 

1. Suppleant Per Krag Dich 

2. Suppleant Steen “Fynbo” Hansen 

3. Suppleant Jørgen Bue Madsen 
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Frøslev 12-9-20 

 

Beretning 2020 

Dette års beretning vil være atypisk af to grunde. Det giver ikke mening at fortælle meget 

om året 2019 som for længst er gået – I skal nok få nøgle- tallene – og for det andet er der 

siden nytår sket så meget og anderledes, at det skal I have nu. 

Nøgletallene ved udgangen af 2019 var: 

Besøgende i alt 16. 659 gæster. 

Støttemedlemmer, Personlige 404, familie 51, foreninger/firmaer 25 og Superstøtter 9 stk. 

Et normalt billede i forhold til tidligere, 

Økonomien; Driftsbudget lige under de 300.000 kr. med et overskud på 300 kr. Kiosken 

med en samlet omsætning brutto på lidt over 500.000 kr. – heraf donationer til 

museumsdriften på ca. 130.000 kr. 

Så vil jeg gerne vende mig til indeværende år. 

Det har på alle måder været unormalt. Vi startede ellers med et normalt bestyrelsesmøde 

den 13. januar, bl.a. med vores nye formandskandidat. 

Så ramlede det både for mig personligt og for museet vilkårsmæssigt. 

For museet har det betydet at vi har været tvangslukket i de første 9 uger. 

At samfundet har været sat i dvale og dermed også at vores webshop har kørt i lavt gear, 

samt at vores ude-arrangementer har været lukket helt ned. 

De fleste af jer ved at jeg har været syg og uarbejdsdygtig. Der har jeg glædet mig meget 

over at en samlet bestyrelse har sluttet op omkring mig og overtaget alle mine funktioner. 

Om det skyldes god og rettidig   

opdragelse eller glæden og viljen til FN Museet ved jeg ikke (håber lidt begge dele) – men 

I skal vide at jeg er jer alle dybt taknemmelig herfor! 

Og så det glade cirkus om retten til at åbne. DSI sagde at vi ikke var lukket ned og vi satte 

derfor den 15. maj som åbningsdag. Så besluttede Folketinget at vi først måtte åbne den 

8. juni (ny pressemeddelelse) derefter gjorde de det ulovligt at åbne før. Ugen efter 

ændrede de signaler så vi gerne måtte åbne – det gjorde vi så på Peacekeepers Day d en 

29. maj (endnu en ny pressemeddelelse) – og siden er vi blevet bestormet af glade 

danske gæster. Vi har aldrig solgt så mange is og kolde vand – danskerne har mange 

feriepenge som skal bruges. 

Besøgstallet har i vores seks sommeruger ligget på over dobbelt så mange gæster som 

normalen. Det har betydet at vi lige nu har passeret sidste års besøgstal og jeg påstår 

fortsat at vi sætte total rekord i år – altså slår de 20.015 fra 2015. Kassereren protesterer 

mindre og mindre. Lige nu ligger vi i efteråret på index 120. (i dag 17.500 gæster) 

På Veteranshoppen ligger vi lidt efter, men vores nyeste udgivelse med FN 75-års 

Jubilæumsmedaljen skulle vi der nå et normal-år. 

Derimod er alle arrangementer i ude-salget aflyst. Grundet små arrangementer til 

Flagdagen er vi nået op på en omsætning på under 10% af normalen – der er vi sårbare! 

Derfor bragte det ekstra glæde da vores venner i Danmarks Veteraner donerede en gave 

til os på 30.000 kr. Tak til dem. 
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Samlet set for i år kommer vi ud med et underskud, men ikke mere end vi kan klare med 

vores reserver. 

Nye tiltag i år: I år har vi åbnet udstillingen om de hvide kampvogne under Bøllebank, vi 

har indrettet biograf i PREFAB’en med Udsendt af Danmark og ændret kiosken, 

Fremtiden 

Planen med udstillingerne er at vi har en 1/3 PMV som er ved at blive malet hvid og skal 

indgå i Balkan-udstillingen til næste år. Der toner noget op omkring eFP-styrken i Estland 

og noget om Hormuz Strædet det kom-mende år. 

Formandsskifte: Om I vil, så har vi linet op til et formandsskifte snarest, men Forsvaret har 

sendt ham ud at sejle i Nordatlanten. Mere herom under punktet senere. 

Der hvor vi kan blive bedre er omkring støttemedlemmerne. Vi falder støt og trykt hvert år 

– det går ikke i længden. Alle kan bidrag her. Jeg foreslår en kampagne til vores Balkan 

veteraner. Nok når vi sættet fokus på deres hvide PMV næste forår. 

Særligt Superstøtterne burde bearbejdes – gerne her i nærområdet. 

Vi har af Hjemmeværnsmuseet får et tilbud på at leje det lokale som har været brugt til 

Brigadesamlingen – for 15.000 kr. om året. Hvis det skal blive til noget, ser jeg løsningen 

ved at vi skal skaffe en ekstern donator som vil binde sig for mindst 3 år frem – derefter 

kan der måske findes en mere permanent løsning. Det vil løse pladsproblemerne til eFP 

og mere maritimt islæt. 

Der er planlagt et Præsidium seminar her sidst på efteråret. Her forventes CH SLFR OB 

Lers Moritzen at indgå – vores lokale kommandant i Sønderjylland. 

Sluttelig plejer jeg at takke en masse samarbejdspartnere – jeg vil i denne 

generalforsamling light nøjes med at gentage min tak til bestyrelsen. I har hjulpet mig 

igennem hertil. TAK 

Til alle der er mødt op i dag også en tak for jeres store engagement i FN Museet. Køb 

vores nye medalje! 

Hermed overlader jeg min beretning til generalforsamlingen. 

 

Sign. Per Amnitzbøl Rasmussen 



FN Museet - driftsregnskab 2019 

11 Entré  (donation)  - 

12 Støttemedlemmer   144.700,00 

13 Bidrag og donationer   133.764,00 

14 Diverse indtægter 

15A Overført til henlæggelser 2020   -51.000,00 

15B Overført fra henlæggelser 2018   64.000,00 

  291.464,00 

21 Husleje   -77.398,56 

22 Skat & Forsikringer   -20.455,74 

23 El & Varme   -58.496,83 

24 Vand & Vandafledning  -4.327,37 

25 Vedligeholdelse  -677,05 

  -161.355,55 

31 Udstillinger   -31.557,85 

32 Særlige opsætninger  - 

33 Annoncer & Reklamer  -2.898,33 

34 Årsskrift   -15.783,50 

35 Gaver & Blomster  - 

36 Særlige Besøg  - 

  -50.239,68 

41 Møder & Transport   -31.806,79 

42 Generalforsamling  -6.142,65 

43 Kustoder   -25.779,80 

44 EDB og elektronik  -6.006,35 

45 Financielle omkostninger  -1.404,45 

46 Porto  -4.527,02 

47 Kontorartikler  -3.298,04 

48 Kontingent & Licens  -600,00 

49 Andet & Diverse   -70,95 

  -79.636,05 

Indtægter - udgifter  232,72 

RESULTAT 2019  232,72 

2018 Drift i 2019  45.000,00 

2018 Mali  19.000,00 

2020 Drift 2020  51.000,00 

2020  - 
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