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Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. 

Frøslevlejren d. 28. august 2021 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, med et minuts stil-
hed.  

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 kunne generalforsamlingen ikke afvikles i den 
periode der er beskrevet i vedtægterne. Så han vil hører om forsamlingen kunne godken-
de denne generalforsamling som beslutningsdygtig. 

Forsamlingen godkendte denne generalforsamling som beslutningsdygtig. 

1a.  Valg af 2 stemmetællere. 

Forsamlingen valgte Rasmus Reedtz og Klaus Warning.  
 

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). 

Kassereren fremhævede at der var brugt ekstra porto, da der skulle sende indkaldelse ud 
til 2 generalforsamlinger.  

Pga. et forholdsvis varmt år og fordi vi har skiftet fået el-radiatorer, er udgifterne til 
el/varme faldet. 

Men museets indtægter er også faldet (ca. 30.000 kr.)  da vi ikke har fået så meget i dona-
tioner.  

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskabet? 

Der var ingen bemærkninger og regnskabet blev godkendt. 
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Kassereren gennemgik så regnskabet for varesalget. Der har været et meget mindre ude-
salg i 2020, det har betydet en stor indtægts nedgang 

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til varesalget? 

Rasmus spurgte om diverse posten ikke var meget stor og hvad det skyldes? 

Jan svarede: diverse posten indeholder også momsregnskabet – skulle vi kører med et 
særskilt momsregnskab, ville det kræve mange flere arbejdstimer fra kassereren. 

Regnskabet for varesalget blev herefter godkendt. 

Kassereren gav derefter en status på varesalget i 2021. Her er Kiosk og udesalget lidt 
mindre end normalt, men udesalget er booket til en del arrangementer, så vi kan håbe at 
det hjælper lidt på det. 

Der blev spurgte til hvad museet havde i banken lige nu?  

Der er ca. 200.000 kr. i banken (samlet for museet og varesalg) – på varelageret er der 
ca. for 300.000 kr. i indkøb og det svarer til ca. 550.000 kr. i salg. 
 

4. Forelæggelse af budget. 

Jan Am gennemgik budget2022, (se bilag 3).  

Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til budgettet? 

Leo Keller Nielsen spurgte om museet modtager offentlig støtte. 

Jan svarede: Nej – vi får donationer fra fonde og private – Det offentlige kan ikke blive 
enige om hvor vi hører hjemme, spørg man kulturministeriet henviser de til Forsvarsmini-
steriet og Forsvarsministeriet henviser til kulturministeriet. 

Budgettet for 2022 blev herefter godkendt.. 

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 fortalte at der var 2 indkomne forslag. Det ene fra bestyrelsen og et fra 2 støt-
temedlemmer. 

Dirigenten startede med at fremlægge forslaget fra bestyrelsen: 

Nuværende vedtægter: 
Ordinær generalforsamling afholdes i perioden fra medio marts måned til medio april måned 
hver år. 

Forslåede vedtægter  
Ordinær generalforsamling afholdes i perioden fra medio august måned til medio okto-
ber måned hver år.  

Begrundelse/årsag:  
Vi har de seneste 2 år været tvunget til at afholde generalforsamlingen sidst i august eller 
først i september måned på grund af Corona. Det har givet anledning til genovervejelse af 
tidspunktet.  

Ved en efterårsgeneralforsamling kan støttemedlemmerne få større indflydelse på den 
kommende vinter pauses planer om forandringer og forbedringer på museumsfronten, 
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ligesom vi efter sommersæsonen (uge 27 til uge 32) kan give en meget nøjagtig redegø-
relse for sæsonens økonomi, besøgstal og kommende muligheder.   

Dirigenten spurgte de fremmødte, om der var nogle bemærkninger til forslaget – det var 
ikke tilfældet og derefter spurgte han om nogle vil stemme imod forslaget, det var der ikke 
– forslaget blev derefter enstemmigt vedtaget. 

Dirigenten gik nu videre til næste forslag. De to forslagsstillere var ikke tilstede, så dirigen-
ten fremlagde også det næste forslag: 

Forslag: 
Fremsættelse af forslag der hidrører genindførelse af indgangsentre til FN-Museet. Stør-
relsesorden kan f.eks. være 20 kr. pr. voksen – børn (t.o.m. 12 år) gratis. Dette gælder 
alle uanset om man er støttemedlem osv. 

Dog skal muligheden for salg af is og salg fra vareudsalget, være muligt uden at skulle 
betale entre! 

Det vil måske koste en smule på is-kontoen, men entre-salget vil opveje dette mange 
gange, samt ”gæstekredsen” bliver mere ”seriøse gæster”. 

Begrundelse: 
Museet mangler midler til primært udskiftning og vedligeholdelse af udstillingsområderne 
og velfærdsområdet – museumsmæssigt som kustodemæssigt. 

MVH 

Kustoderne Christian og Mads 

Dirigenten spurgte om der var kommentarer til forsalget? 

Formanden kommenterede forslaget – vi i bestyrelsen stemmer nej til dette forslag, da en 
entre sikkert vil betyde at vi går fra ca. 17.000 gæster ned til kun 5.500 gæster om året – 
det vil betyde et stort tab for kiosken, som en entre indtægt ikke vil kunne opveje - derud-
over vil vi ikke kunne tilbyde vores sponsorer mv. samme markedsføring som de får i dag. 

Egon Bach: hvem andre tager entre? 

Formanden: National Museet tager ca. 60 kr. pr. voksen og da det blev indført for nogle år 
siden, gav det også en væsentlig nedgang i deres besøgstal. I det nye nedsatte PR-
udvalg i lejren, kigges der på muligheden for at lave en fællesbillet for hele lejren, men det 
er noget der godt kan tage tid at indfører.  

Egon Bach: Hvordan kan vi så hjælpe med at skaffe midler til FN Museet? 

Formanden: skaf et støttemedlem, eller man kan lave sit eget enkeltpersonsmedlemsskab 
om til et husstand/familie. 

Niels Carlsen: Jeg var kustode i uge 32 og mange gæster syntes det var dejligt de ikke 
skulle betale entre. 

Dirigenten spurgte han om der var nogle som vil stemme for forslaget, det var der ikke 
tilfældet – forslaget blev derefter nedstemt. 

Dirigenten gik herefter videre til næste punkt. 
 

7. Valg af kasserer. 

Jan Amnitzbøl-Krusell er på valg og tager gerne en periode mere. Det skal dog siges, at 
der skal arbejdes på en afløser – så der kan ske en løbende overdragelse. For Økonomi-
en er ved at være en stor post og kan evt. opdeles, så der er en person som varetager 
museets økonomi og en der varetager økonomien i forbindelse med varesalget. 

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.   
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Det var ikke tilfældet, så Jan ble hermed valgt for 2 nye år. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: Ole Stokholm Pedersen og Frede Jønson 

Dirigenten spurgte om de genvalg, dette var tilfældet. Derefter spurgte han om de frem-
mødte havde andre forslag. Der var ingen forslag.  

Dermed var begge genvalgt for en periode på 2 år. 
 

9.  Valg af suppleanter 
På valg er: Per Kragh Dich, Steen ”Fynbo” Hansen og Jørgen Bue Madsen. 

Alle tre ønskede genvalg – Formanden fremlagde at Per Kragh stod til at skulle være hans 
afløser, når engang tiden var moden til det. 

Per Kragh gav en kort præsentation af sig selv. 

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.  

Leif Dannerfjord var villig til genvalg, men Mogens Pagh vil gerne afløses – bestyrelsen 
foreslår Palle Stausholm. 

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.   

Der var ikke andre forslag. Herefter blev Leif og Palle valgt for en et årig periode. 

 

12.  Valg af 2 billagskontrollanter suppleanter. 
På valg er Elmer Lunding og Preben Senniksen 

Begge ønskede genvalg. 

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.   

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

 

13. Valg af fanebærer samt fanevagt. 

Bestyrelsen bemyndiges til at vælge fanebærer samt fanevagt efter behov. 
 

14. Eventuelt. 

PAR fik ordet og udnævnte årets kustode Niels Ole Piil og Ernst Kristensen – De var des-
værre ikke tilstede, men bestyrelsen vil finde en passende lejlighed til de kan få overrakt 
museets nål i bronze. 

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

PAR takkede for fremmødte.  
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Viborg, d. 3. september 2021, 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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Bilag 1 

 

Beretning 2021 

 
Dette års beretning bliver lige som sidste år noget anderledes, dels fordi den skal dække 
hele 2020 og dels fordi det giver mening også at tage 2021 indtil nu, med, samt at vi kik-
ker ind i vores visioner for fremtiden også. Grunden er selvfølgelig at Corona ikke har 
sluppet og helt endnu! 

 

Nøgletallene for 2020: 
Besøgstallet satte rekord med 21.000 gæster. Dette til tros for at vi var tvangslukket i 10 
uger. 
Omsætningen i museet satte også rekord med 180.000 Kr. – herunder et is-salg på over 
det halve af omsætningen – det har vi aldrig nået før. Veteranshoppen.dk omsatte for 
220.000, hvilke er lidt under et normalt år. Og ude-salget gik helt i stå med kun 26.000 kr. 
som var konsekvensen af at alle offentlige arrangementer blev aflyst.  
I alt betød det en nedgang i vores indtjening, men vi blev hevet hjem på øgede donationer 
og lidt brug af vores egenkapital. Vores lancering af FN’s 75-års jubilæumsmedalje blev 
redningsplanken for 2020 økonomi. 

 

Museumsdriften 2021 – indtil nu: 
Som det ser ud lige nu, må vi konstatere at besøgstallene er under et ”normalt år”. Vi skal 
være gode for at nå et besøgstal på 15.000 gæster – lige nu ligger vi på ca. 9.500 gæster.  
Omsætningen på Veteranshoppen er lige nu ca. 140.000 kr., medens omsætningen i kio-
sken ligger på omkring 100.000 kr. Ude-salget er endelig kommet i gang igen og de næste 
4-5 uger vil afgøre hvor vi havner, men imponerende tegner det ikke til. Dog er vi stadig så 
konsolideret at der ikke er bekymringer for fremtiden. 

 

Nye tiltag i FN Museet: 
Vi har gennem de sidste halvandet år modtager flere spændende effekter og materialer, 
som vi er ved at gøre plads til. 
Først af alt så har vi lejet os ind i Brigadelokalet i H3. Lejemålet er kommet i stand via en 
sponsor, gældende for de næste 2,5 år. Det giver plads til effekter fra IOR i Irak og fra Est-
land, samt en større unik samling af engelske tinsoldater. På lidt længere sigt også en ro-
kade af få stande fra selve museet. 
Til selve museet har vi modtaget en helt unik samling af privat fotos fra Jutlandias 3. togt 
til Korea. De er doneret af cheflæge Niels Blixenkrone-Møllers søn. Det er planen at de 
skal køre på Jutlandia standen med tekster på. 
Vi har også fået adgang til Informationscentrets elektroniske base om samtlige missioner 
siden 1948, ikke mindst fordi FN Museet har leveret flere fakta til den, specielt gældende 
de ældre missioner. 
Når der ikke løbende er blevet arbejdet på disse forbedringer, skyldes det Corona på to 
fronter. Dels har Corona sat os alle ned i gear og dels har alle arrangementer, ferier m.m. 
betydet, at hele efterårets program er blevet sammenpresset, så vi kan ikke både køre 
rundt og skaffe penge, bygge om og udvikle – det rækker kræfterne ikke til, men jeg ser 
lys i fremtiden. 

 

Udfordringer og visioner: 
Bestyrelsen har drøftet en relancering af FN Museet med mere vægt på Balkan og det 
maritime. Både fordi vi få flere og flere Balkan veteraner som kustoder og som støttemed-
lemmer og jeg ser den maritime gruppe som uopdyrket. Det betyder ikke at de historiske 
udstillinger skal skrottes, men reguleres og omorganiseres så det fortsat fremstår impone-
rende. 
Ideen er også at give plads for en egentlig souvenirshop med gulvmontre, småsalgs kas-
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ser, bøjlestativer til tekstilerne og en fritstående is-fryser. Det vil betyde at vores Brigade-
udstilling kan komme over i H3 og at vores kiosksalg kan udvikle sig. 
Disse visioner har til formål at give plads til et markedsføringstiltag, der i øvrigt vil falde 
sammen med Frøslevlejrens genopståede PR-udvalgs aktiviteter.  
Disse visioner fordrer en økonomi på ikke under 150.000 kr. til projektet, men jeg ser det 
ikke som en umulighed – vi har ikke været ude i et sådant ærende længe og mon ikke Co-
rona situationen kan åbne nogle døre for os – indtil nu har vi da klaret de daglige udfor-
dringer. En god projektbeskrivelse er vejen frem. 

 

Nye tider i Frøslevlejren: 
Der er kommet ny museumsdirektør i Nationalmuseets Frøslevafdeling – som har rakt 
hånden ud til os alle. Det tegner super godt for fremtiden. Samarbejde, fælles projekter og 
ikke mindst fælles markedsføring.  
Samtidig har Aabenraa Kommune genoplevet planerne om udvikling i Frøslevlejren fordi 
det er kommunens største turistattraktion – endda med kommunale midler. 
De vil forsøge at lægge pres på teleselskaberne, for at få en bedre dækning i lejren. 

 

Tak til bestyrelsen: 
Jeg vil gerne sige en stor tak til bestyrelsen og vore mange kustoder for en flot indsats og 
et godt samarbejde i det forgangne museums år. 
Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen 
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Bilag 2 
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