
 
Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. 
Frøslevlejren d. 28 marts 2009 kl. 11.00. 
 
Formanden Per Hj. Jakobsen bød velkommen til de fremmødte.  
 
1. Valg af dirigent. 
Formanden foreslog P.B. Krogh som dirigent – P.B. Krogh blev valgt. 
Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede generalforsamlingen for rettidig indkaldt 
og dermed beslutningsdygtig. 
 
2. Aflæggelse af beretning. 
Formanden aflagde årsberetning: (Se bilag 1). 
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
3. Aflæggelse af årsregnskab. 
Kassereren (Thorkild Kay) gennemgik årsregnskabet (se bilag 2). 
Årets resultat – før afskrivning og renter blev underskud på ca. 26.000 kr. 
Underskuddet skyldes udgifterne til udskiftningen af lysstofrør til nogle mere strømbespa-
rende. Derudover er prisen på forsikringerne steget. 
Kassereren opfordrede til, at man tilmeldte sig PBS som støttemedlem. 
Årets resultat blev et underskud på ca. 43.000 kr.  
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
4. Forelæggelse af budget og 5. Godkendelse af de af bestyrelsen fastsatte kontin-

genter. 
Kassereren forslog at man tog pkt. 4 og 5 på dagsorden samlet, da budgettet var udarbej-
det på baggrund af de kontingent stigninger der skulle vedtages i pkt. 5. Det blev godkendt 
af forsamlingen.  
Kassereren gennemgik derefter budgettet for år 2010 (se bilag 3).  
Budgettet var lavet på baggrund af en kontingentforhøjelse – kassereren forslog følgende 
ændringer i kontingentet: 
• enkelt kontingent stiger fra 175 kr. til 200 kr.,  
• husstands kontingent stiger fra 275 kr. til 350 kr. og  
• firma- og forenings kontingent stiger fra 600 kr. til 700 kr. 
Der var følgende kommentarer til kontingentforhøjelsen: 
Jan Bech Andersen syntes kontingentet var ved at blive for dyrt i forhold til andre museer! 
Svar: Mange andre museer får en eller anden form for statsstøtte, det gør vi desværre ik-
ke. FN Museet drives ene og alene af indtægterne fra vore støttemedlemmer, entre og 
diverse fonde. 
Egon Bak var bange for at enkelte lokalforeninger måske syntes at forenings kontingent 
var ved at blive for dyrt! 



Svar: Der var repræsentanter fra lokalforeningerne Fyn og København og de mente begge 
at de nok skulle finde de 700 kr. 
Generalforsamlingen godkendte dermed budgettet og de foreslåede kontingentforhøjelser 
for 2010. 
 
6. Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag.  
 
7. Valg af bestyrelse samt suppleanter. 

På valg til bestyrelsen er følgende: Jens Søndergaard, Per Hj. Jakobsen, Knud 
Spangsø og Jørgen Fried Pedersen. Alle ønsker genvalg undtagen Jørgen Fried Pe-
dersen. 
På valg som suppleanter er Gert T. Knudsen og Per Røn begge ønsker genvalg. 
Da Jørgen Hegelund Knudsen desværre afgik ved døden i januar måned, skal der 
findes en afløser for ham.   

Dirigenten spurgte om bestyrelsen havde et forslag til en afløser for Jørgen Fried? 
Formanden foreslog Gert T. Knudsen  
Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag.   
Der var ingen forslag. Formandens forslag blev vedtaget og dermed blev Jens Sønder-
gaard, Per Hj. Jakobsen og Knud Spangsø genvalgt og Gert T. Knudsen valgt for en peri-
ode på 2 år. 
Dirigenten spurgte om bestyrelsen havde et forslag til valg af suppleanter? 
Per A. Rasmussen fremlagde bestyrelsens forslag. 
Bestyrelsen vil gerne have generalforsamlingens tilladelse til at vælge en ekstra suppleant, 
så der i alt er 4 suppleanter. Grunden til dette er bl.a. at Thorkild E. Kay har varslet sit øn-
ske om at stoppe som kasserer til næste år. Med en ekstra suppleant har vi nu mulighe-
den for at ”oplære” en ny i jobbet. Derudover er suppleanterne altid en god arbejdskraft 
når der skal bygges om, ryddes op m.v. Bestyrelsen ønsker derfor genvalg af Per Røn, 
nyvalg af Torben Alstrup-Nielsen, Johnny Weismann og Michael Q. Leuenhagen.  
Dirigenten spurgte om de fremmødte kunne godkende bestyrelsen forslag.   
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag og alle 4 blev valgt for en etårig peri-
ode. 
 
8. Valg af revisorer samt suppleant. 

På valg som revisorer er AKM Revision og Viggo Frederiksen, Horsens, som suppleant 
er Vagn Hove. 

Kassereren forslog at man valgte Total-Revision, Vordingborg i stedet for AKM-Revision. 
Derudover skulle der findes afløsere for Viggo Frederiksen og Vagn Hove. Her havde be-
styrelsen ingen forslag.  
Blandt de fremmødte var Leif Dannerfjord, han var villig til at afløse Viggo Frederiksen og 
Helge Nehm var villig til at afløse Vagn Hove. 
Dirigenten spurgte om der var andre forslag.   
Der var ingen forslag. Herefter blev alle tre valgt for en et årig periode. 
 
9. Valg af fanebærer samt fanevagt. 
Bestyrelsen bemyndiges til at vælge fanebærer samt fanevagt efter behov. 
 



10. Eventuelt. 
Leif Dannerfjord vil som repræsentant for hovedbestyrelsen DBB gerne overrække FN 
Museet nogle eksemplarer af en udvidet udgave af bogen ”De første”. 
Bent Johansen fra bestyrelsen gav en kort orientering om oprettelsen af barak H16 som 
veteranhjem. Bent vil hjælpe KSO/DBB med at få veteranhjemmet oprettet. Veteranhjem-
met forventes færdigt i løbet af sommeren. FN Museet vil muligvis blive brugt som ”nøgle 
udleveringssted”. 
Per A. Rasmussen fra bestyrelsen fremviste Museets nye folder. 
Egon Bak – Var det ikke en ide at afgående formænd for Museet træder ind i præsidiet? 
Svar: P.B. Krogh er med i præsidiet, det er en fejl i årsskriftet. I øvrigt har den nye Rigspo-
litichef sagt ja til at indtræde i præsidiet.  
Jan Bech Andersen – plejer vi ikke at få en orientering omkring varesalget? 
Svar: Godt du nævner det – Formanden gav en kort orientering om varesalgets status. 
2008 havde ”kun” givet et samlet overskud på ca. 18.000 kr. Så det kunne desværre ikke 
blive til check til Museet i år. 
Torben Alstrup-Nielsen – Hvorfor er varesalget ikke med i Museets regnskab? 
Svar: bl.a. fordi Museet regnskab kører uden moms og varesalget kører med moms, men 
det vil der blive kigget på i løbet af 2009, når de nye vedtægter skal laves. 
Jan Bech Andersen – hvad med planerne om et Hærmuseum? 
Svar: Der er ikke sket noget nyt i sagen, men vi følger udviklingen. 
Formanden fremviste en flot gave Museet havde modtaget lige inden generalforsamlingen, 
et kartotek over alle fra GAZA hold 1. 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Per Hj. Jakobsen takkede for fremmødet.   
 
 
Viborg, d. 15. april 2009, Jens F. Søndergaard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 1 
Formandens beretning ved FN-Museets ordinære 

Generalforsamling d. 28. marts 2009. 
 

Endnu engang velkommen til dette som man kalder en Generalforsamling, men det er 
svært for mig, at få øje på nogen Generaler, når jeg ser mig rundt i forsamlingen.  

 
Jeg ser derimod en trofast skare af Støttemedlemmer-Bidragydere-Praktiske Medhjælpe-
re, samt- Kustoder. 
For mange er det blevet en tradition at møde op denne dag, men det er også glædeligt at 
se nye ansigter! 

 
De fleste husker Generalforsamlingen 2008 som den - hvor daværende Formand 
P.B.Krogh ønskede at stoppe. Og trods et ihærdigt lobbyarbejde, var det ikke lykkedes os 
at finde en afløser. 
Det medførte, at jeg på det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde, på opfordring 
påtog mig denne opgave. Dog med en ”fodnote” om, at det højest måtte vare 2-3 år. 

 
Det første år, har været et – på mange måder spændende år, både for mig personligt, men 
også for museet. 

 
Efter en veloverstået Generalforsamling og Åbning af sæson-08. i lokaler som var rengjor-
te og præsentable - det samme gjaldt også kustoderne, var vi klar til at modtage de forven-
tede mange besøgende.  
Af flere grunde nåede vi ikke at etablere særudstillingen i PREFABBEN, som skulle inde-
holde OPS-rummet fra CAMP DANEVANG i Irak. 

 
Men sandelig,om ikke vi fik en Særudstilling op at stå. En lille arbejdsgruppe bestående af 
formanden fik skabt kontakt til KFUMs Soldatermission, med en opfordring til at vise, hvad 
netop de går og laver. 
En spændende planceudstilling blev det til i PREFABEN, hvor man i ord og billeder, kunne 
orientere sig, bl.a. om deres virke ude i missionerne. 
En lidt utraditionel særudstilling, som fik mange rosende ord med på vejen. 

 
Der tilgår stadig effekter til museet og ved afslutningen på sæson –08 fik vi overrakt le-
gendariske Axel Boisens Sabel! 
Den har i mange år været opbevaret i Garnisionskirken i Fredericia, men derfra mente 
man, at det rette sted måtte være i FN-Museet. 

 
I Museets årsskrift, focucerer jeg på hvem det er, der aflægger museet et besøg! 
Og det har I jo nok læst- og I har også læst om, at en blandt de ca.6000 gæster, var den 
daværende Amerikanske Ambassadør, som uventet dukkede op. 
Ja det var en af de mange oplevelser som kustoderne kan komme ud for. 
De øvrige 5.999 besøgende har også haft en god oplevelse. De har fået samme gode 
modtagelse og- orientering af Kustoderne om museet, hvilket tydeligt  står at læse i Muse-
ets Gæstebog. EN STOR TAK TIL KUSTODERNE ….. 

 
Museet har i 2008 bidraget med råd og dåd- om mangt og meget- og det er vi stolte over 
at kunne. Det være sig i.f.m. deciderede afhandlinger- det være sig om at finde frem til 
enkeltpersoner- udlån af bøger-billeder og gamle filmklip. 

 
Museet nyder også godt af samarbejdet med Tøjhusmuseet- det der i dag hedder Statens 
Forsvarshistoriske Museum- her tænker jeg specielt på den Særudstilling som skal præ-
senteres i dag. 



Museet befinder sig også godt blandt De Associerede Museer i Sønderjylland, her kan vi 
hente viden og gode råd, samt søge sagkyndig bistand.  
 
Museet prøver på at gøre sig synlig i mange sammenhænge. 
Vi er-sammen med Souvenir og Varesalget tilstede ved det årlige Jubilæums / Veterantræf 
på Antvorskov Kaserne og ved Sommerstævnet  i DBB.  
Hvert andet år, er museet ligeledes, sammen med varesalget tilstede ved det såkaldte 
DANCONTRÆF i Sønderborg. 
 
Vi har fast rubrik i DBB Medlemsblad- og der er af og til artikler at læse i andre 
Militærrelaterede blade og der er faste indlæg i Medlemsbladet for Frøslevlejrens Venner. 
Vi udsender Museets Årsskrift til andre end de ca. 600 Støttemedlemmer. 
 
Vi gør os ”synlige” via FDM og DCU med en aftalt Rabatordning vedr. entre! 
Den samme ordning er at finde i 3-4 Aviser/Dagblade, hvor det samtidig giver redaktionel 
omtale! 
Det giver også omtale, at der på Turistbureauer ligger foldere til fri afbenyttelse. Det sam-
me gør sig gældende på Campingpladser og i Informationen på andre militærhistoriske 
museer.  
Og sidst men ikke mindst er der Museets velredigerede Hjemmeside. 
 
Dette stykke PR og INFO-arbejde, skulle gerne resultere i mange besøgende.  
For det har senere vist sig, at den skepsis der opstod, omkring det dalende  besøgstal, set 
i.f.m. at vi er de eneste i lejren der opkræver entre- ja den er gjort til skamme, set i relation 
til-  at vi havde 6000 besøgende i 2008. 
 
 
Den megen omtale af De Danske Styrkers Indsats- 
Den megen omtale af den enkelte soldats indsats- 
Den megen omtale af dem der vender hjem med ”ar på sjælen” – 
 
Al den omtale kan ses og opleves på museet på tekst og i billeder. 
Forstået således, at vi- museet, vil tilføre de enkelte stande endnu mere aktuel informati-
on, om dagligdagen ude i de enkelte missioner. 
 
Som museumsmedarbejder ser man af naturlige grunde meget bagud, men i et museum 
som vort, skal man også kunne se fremad- og at tænke i andre baner! 
Hvilket har resulteret i noget helt-helt andet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 2 
 
 
 

 



 



 
 
 

 
 
 



Bilag 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen: 
 
Formand: Per Hjortshøj Jakobsen 
Næstformand: Gert Thisted Knudsen 
Kasserer: Thorkild E. Kay  
Sekretær: Jens F. Søndergaard 
Kustodeleder: Knud Spangsø 
Bestyrelsesmedlem: Per A. Rasmussen 
Bestyrelsesmedlem: Bent Johansen 
 
Suppleanter: 
Per Røn 
Torben Alstrup-Nielsen 
Johnny Weismann 
Michael Q. Leuenhagen 
 
Præsidium. 
Formand: Oberst P.K. Pedersen 
Rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg 
Oberst Kurt Bache 
Oberst P.B. Krogh 
Oberst Bjarne Hesselberg 
Oberstløjtnant C.B. Brockmeyer 
Oberstløjtnant R.K. Jacobsen 
Major Lorenz Asmussen 
Major Bent Agger 
 
Bestyrelsen afholder næste bestyrelsesmøde d. 28. august 2009 i Museet. 


