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Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. 

Frøslevlejren d. 8. oktober 2022 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 stilhed.  

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.  

Generalforsamlingen var blevet varslet på Facebook og Museets hjemmeside d. 4. septem-

ber 2022. 

Forsamlingen godkendte denne generalforsamling som beslutningsdygtig. 

1a.  Valg af 2 stemmetællere. 

Forsamlingen valgte Rasmus Reedtz og Leif Dannerfjord.  

 

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 for 2021 (se bilag 2). 

Museet havde et drifts underskud på ca. 15.000 kr., idet varesalget ikke kunne donere mere 

end ca. 50.000 kr. – Varesalget var nemlig begrænset i sit ”udesalg”, da en del stævner, mar-

keder mv. var blevet aflyst pga corona. 

Kassereren orienterede om regnskabet for varesalget. Som nævnt, har der været et meget 

mindre udesalg i 2021, det har betydet en stor indtægts nedgang 

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til drifts- og varesalgs regnskabet? 

Rasmus spurgte om ”andre indtægter” ved varesalget – hvad indeholder denne post? 

Jan svarede: Andre indtægter indeholder bla. Momsregnskabet og hvis der er en indtægt ved 

porto (forsendelse af varer ved salget i webshoppen) samt vores isbonus. – Rasmus var til-

freds med svaret. 

Regnskabet for Museet blev herefter godkendt. 
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4. Forelæggelse af budget. 

Jan Am gennemgik budget 2023, (se bilag 3).  

Den største ændring i forhold til tidligere år er udgifterne til ”el og varme” – her er der afsat 

130.000 kr. – dette plejer ellers at ligge omkring de 70.000 kr. – det betyder også, at der er 

budgetteret med et underskud på 51.100 kr. 

Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til budgettet? 

Budgettet for 2023 blev herefter godkendt. 

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 fortalte at der var et indkomne forslag fra bestyrelsen – det var blevet fordelt ved 

indgangen. Dirigenten bad kasseren om at gennemgå ændringerne: 

Nuværende vedtægter 

Foreningen tegnes af formanden, og denne kan give fuldmagt i konkrete opgaver.  

Den på generalforsamlingen valgte kasserer har med funktionen fuldmagt i alle økonomiske 

anliggende. 

Forslåede vedtægter (ændringerne er markeret med gul) 

Foreningen tegnes af formanden, og denne kan give fuldmagt i konkrete opgaver. For-

manden og den på generalforsamlingen valgte kasserer har med funktionen – hver for 

sig - fuldmagt i alle økonomiske anliggende. 
 

Begrundelse/årsag:  

Sidste år skiftede vi bank og den nye bank har gennemgået vores vedtægter meget grundigt 

– banken mente der var behov for at indsætte 4 ord i vores vedtægter – så der ikke var tvivl 

om tegningsretten mv. 

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 – for-

slaget blev derefter enstemmigt vedtaget. 

 

7. Valg af formand. 

PAR har valgt at trække sig som formand – bestyrelsen Forslår i stedet Stig Ødorf, som er 

næstformand for museet. 

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.   

Det var ikke tilfældet, så Stig blev hermed valgt for en periode på 2 år. 

Stig gav herefter en kort beskrivelse af sig selv og forklarede sin begrundelse for at stille op til 

valget som formand. Han vil være formand ind til Per Kragh Dich var klar til at overtage po-

sten. Han takkede desuden PAR for hans tid som formand og overrakte ham Museets Æres-

nål i guld – Par er dermed den første som får Museets æresnål i guld. 
 

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

Dirigenten forklarede at Jens og Niels var villige til genvalg – Stig var nu valgt som formand 

og bestyrelsen forslog i stedet Per Kragh Dich som pt. var suppleant.  

Dirigenten spurgte om der var andre forslag, da dette ikke var tilfældet var Per, Jens og Niels 

alle genvalgt og valgt for en periode på 2 år. 
 

9.  Valg af suppleanter 

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

Jørgen og Steen ønskede begge genvalg – i stedet for Per forslog bestyrelsen Frede Mørch 

Pedersen som pt. er kartoteksfører og hjælper Kasseren med museets driftsregnskab. 

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

Dermed var Frede M. Pedersen, 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 Palle Stausholm.  

Leif og Palle var begge villig til genvalg. 

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 

Elmer ønskede genvalg, men der skulle findes en ny i stedet for Preben. Bestyrelsen forslog 

Jan Burmeister. 

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.   

Der var ingen forslag. Herefter blev Elmer og Jan henholdsvis genvalgt og valgt for en et årig 

periode. 

 

13. Valg af fanebærer samt fanevagt. 

Bestyrelsen bemyndiges til at vælge fanebærer samt fanevagt efter behov. 

Det blev forslået at bestyrelsen kiggede på dette punkt – Da den ovenstående 

beslutning altid vælges, så kan man måske med fordel indskrive det i vedtæg-

terne, i stedet for at emnet skal tages op på generalforsamlingen. 

 

14. Eventuelt. 

PAR fik ordet og udnævnte årets kustode par Karin og Knud Spangsø – De har været faste 

kustoder i alle 30 år og fik for 5 år siden Museet æresnål i sølv, for deres trofaste tjeneste 

igennem 25 år – så derfor blev de nu tildelt Museets æresnål i guld. 
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Stig Ødorf fik ordet og takkede igen PAR for hans tid som formand – han sluttede med at 

overrække tre flasker rødvin til PAR. 

Niels Hartvig fik ordet og takkede alle omkring museet for deres store arbejde – det var dej-

ligt der var et sted i Danmark hvor alt om Danmarks internationale arrangement var samlet. 

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

PAR takkede for fremmødte og inviterede alle over i museet.  

 

Viborg, d. 24. oktober 2022, Jens F. Søndergaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

 

Formand Stig Ødorf 

Næstformand Per Krag Dich 

Kasserer Jan Amnitzbøl-Krusell 

Sekretær Jens Søndergaard 

Bestyrelsesmedlem Niels Rolin 

Bestyrelsesmedlem Frede Jønson  

Bestyrelsesmedlem Ole Stokholm Pedersen 

1. Suppleant Frede Mørch Pedersen 

2. Suppleant Steen “Fynbo” Hansen 

3. Suppleant Jørgen Bue Madsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Amnitzbøl Rasmussen 

Formand 

d. 24. oktober 2022 

 

Ib Jensen 

Dirigent 

d. 24. oktober 2022 
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Bilag 1 

 

Dette års beretning dækker nøgletallene for 2021 og en status for tiden siden årsskiftet – alt-

så frem til nu. Det er dels bestyrelsens beretning, men også tillagt nogle personlige bemærk-

ninger og ønsker fra mig, i forbindelsen med min fratræden! 

 

Nøgletal for 2021 

Besøgstallet i 2021 var på ca. 14.000 gæster – de holder lige præcist 17.000 gæster i snit 

over de seneste 8 år. 

 

Regnskabet vil blive fremlagt af kassereren, men det samlede underskud kunne holdes nede 

på ca. 15.000 kr. på driften og ca. 20.000 kr. på salget, grundet vores mange dygtige kusto-

der og vore salgsteam ude i marken. Tallene på salgssiden kan svinge lidt op og ned, af-

hængig af tidspunktet for indkøb og afsætnings-forløbet. 

 

Vores samlede donationer blev på ca. 80.000 kr., dels til vores markedsturne og dels til dæk-

ning af projekter og leje af H3 – lokalet. 

 

Vores medlemstal har været vigende i 2021, med nu i alt 453 medlemmer fordelt med 363 

personlige, 48 familie, 25 foreningsmedlemmer og 11 superstøtter. 

 

Museumsåret 2022 – indtil nu: 

Vi har haft en travl vinter og forår, med at bygge om og gennemføre udvidelsen i Barak H3. 

Det har betydet en flytning og opdatering af Æresvæggen, etableret en cafe, flytning af ver-

denskortet og en stor udvidelse af kiosken. 

 

Etablering af Brigadeudstillingen og Feltpræsterne i H3, samt påbegyndt artefakter delen af 

OIR efter dens hjemtagning, ligesom vi forventer at der kommer effekter hjem fra Estland mis-

sionen. 

 

Fremtidsplaner 

Der er mange ideer og visioner for fremtiden. Vi vil gerne lave en ny såkaldte ”turistfoldere”, 

en ny hvervefolder: Hjælp os med at fortælle din historie. 

 

Opdateringen af tekster i museet, udbygning af Balkan afsnittet, bl.a. med dele af en hvid 

PMV, udbygning af de maritime afsnit og indfasningen af styrkerne i Estland og Letland, som 

vil færdiggøre barak H3 udstillingerne. Og på den mere nysgerrige side, så har vi modtaget 

flere medaljesæt fra afdøde Veteraner, som vi har planer om at indbygge i cafeområdet. Her 

er kronen selvfølgelig oberst Engholm medaljesæt. 

 

Formandsskifte 

Efter 12 et halvt år som formand er tiden kommet til et skifte på min plads. Jeg håber og an-

befaler bestyrelsens forslag med Stig Ødorf – vores mangeårige næstformand, som min aflø-

ser. Jeg anbefaler også, at man under konstitueringen rykker Per Kragh Dich op som ny 

næstformand, så arvefølgen kommer på plads. 

 

Personligt har jeg så ønsket om, at få tid til salgsarbejdet og videreudvikling af vores udstillin-

ger, hvis man finder det belejligt. 

 

Jeg er både glad og stolt over, hvad den samlede bestyrelse og kustoderne har udrettet i de 

forgangne 12 et halvt år. Men der skal ny inspiration til! 
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Økonomien i 2022 

De økonomiske tal I senere skal godkende er gældende for 2021, men efter omlægningen af 

tidspunktet for generalforsamlingen til efteråret, har vi været gennem det meste af sæsonen 

nu. 

 

Som jeg ser det, har vi de midler der betyder, at driften kommer til at gå i 0, medens donatio-

nerne til vores ønskede projekter i vinter, også er der. Vi mangler at se hvilket behov der er for 

at tilføre driften midler fra kiosken. 

 

Når vi har til både at tilføre driften og til at lave nye tiltag, skyldes det bl.a. at 2022 har givet et 

ekstraordinært stort donationsbidrag til FN Museet. 

 

Tak til mange 

Sluttelig vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere for et spændende museums år. Det 

gælder i særdeleshed Danmarks Veteraner, de øvrige museer her i lejren, Efterskolen, Vete-

rancentret, NORLYS Vækstfonden, Museum Sønderjylland m.fl. 

 

En særlig tak til alle vores støttemedlemmer, kustoder, bestyrelse, præsidiet og ikke mindst 

alle konerne, kæresterne og vennerne der står bag jer! 

 

Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen 
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Bilag 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 8 

 

 

Bilag 3 

 

 


