
   

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren 
d. 30. marts 2019 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.  

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. 

Han havde selv modtaget indkaldelsen d. 26. februar 2019. 

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 Rasmus Reedtz og Egon Bak.   

  

2. Aflæggelse af beretning.  

PAR aflagde årsberetning: (Se bilag 1).  

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen 

Rasmus Lenz – JDR har også et lokalt museum, måske I kan lave et samarbejde med dem. 

PAR – det er noteret – hvis der opstår et behov, vil vi helt sikkert lave et samarbejde.

Der var ikke yderligere 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 regnskab og engagement oversigt.  

Jan Am, oplyste at han havde samtlige bilag mv. med og man var velkommen til at komme 

og kigge.  

Efter gennemgang af museets regnskab, gennemgik kassereren regnskabet for varesalget 

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til museets regnskabet?  

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.  

 

4. Forelæggelse af budget.  

Kassereren oplyste at han ikke vil fremlægge et detaljeret budget, men mere dele det op i 

større overskrifter og dermed bruge de aktuelle tal fra 2018.  

  

  
  



Side 2  

Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til budgettet?  

Dirigenten spurgte om budgettet kunne godkendes?  

Generalforsamlingen godkendte dermed budget 2019.  

  

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 kasserer.  

Dirigenten oplyste at kasserer Jan Amnitzbøl Krusell var villig til genvalg, men for en god 

ordens skyld, spurgte han om der var kandidater blandt de fremmødte. 

Dette var ikke tilfældet og Jan blev herefter valgt for en ny 2 årig periode.   

  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er: Ole Stokholm Pedersen og Frede Jønsson, begge er villige til genvalg.  

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

Dermed var de begge genvalgt for en periode på 2 år.  
  

9. Valg af suppleanter  

På valg er: Elmer Lunding og Steen ”Fynbo” Hansen, begge er villige til genvalg.  

Dirigenten oplyste at bestyrelsen havde fundet en kandidat som tredje suppleant – Jørgen 

Bue Madsen. 

Jørgen gav en kort præsentation af sig selv. 

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater – dette var ikke tilfældet. 

Dermed var alle 3 kandidater henholdsvis genvalgt og valgt for en periode på 1 år.  
  

10. Valg af ekstern revisor.  

På valg er 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.  



Side 3  

  

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.  

PAR - Årets kustoder blev Aase og Vagner Sørensen, for deres store arrangement og 
deres altid vilje til at hjælpe hvis der er ledige perioder eller kustoder der skal afløses før 
tid. 

Niels Hartvig – takkede for det fine arbejde i bestyrelsen og det fine samarbejde med 
præsidiet. Han takkede ligeledes for samarbejdet med Danmarks Veteraner og 
Veteranstøtten – og nævnte specielt det store arbejde vi havde gjort i forbindelse med 
overtagelsen af medaljesalget 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. 02. april 2019, 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  Elmer Lunding   

2. Suppleant  Steen “Fynbo” Hansen 

3. Suppleant  Jørgen Bue Madsen  

  

Kustodekoordinator: Benthe Rolin 

Arkivkoordinator: Niels Andersen 

næste møde er planlagt til d. 24. juni 2019.



 

Bilag 1 
Frøslevlejren den 30. marts 2019 

Årsberetning 2018 

 Vi får ikke umiddelbart fornyet vores kongelige protektion 

 Vi har sat omsætningsrekord! 

 Vi fik mere end 15.000 besøgende på museet! 

 Vi har fastholdt vores støttemedlemmer! 

 Vi har gode samarbejdspartnere 

 Frøslev lejrens fremtid er fortsat uafklaret 

Vi får ikke fornyet vores kgl. protektion. 

Hoffet har takket for de mange år som H.K.H. Prins Henrik har virket som protektor – 

det er ikke sædvane at et sådant protektorat automatisk videre-går til andre. 

Planen er – når tiden er moden – at søger om en ny kgl. protektor. 

Fastholdt besøgstallet 

Besøgstallet blev på 15.100 hvilket er en lille tilbagegang i forhold til året før. Ser vi 

det i det store perspektiv i museums verdenen så er alligevel flot, da mange andre er 

gået 20% tilbage grundet den gode sommer. Ser vi det i forhold til andre i nærheden 

er det også flot. Vi ved at HJV er gået fra 13 til 10.000 gæster. Amnesti er gået fra 8 

til under 5.000 gæster. Og sammenligner vi os med f.eks Dybbøl Oplevelsescenter 

ligger vi på 1/3 gæster i forhold til dem – det er flot.  

Vores målsætning for er at nå de 17.000 gæster igen. Set gennem de sidste 5 år 

ligger vi på det niveau 

Status Støttemedlemmer: 

Vi havde ved udgangen af 201 459 personlige støtte, 46 familie-støtter, 32 forenings-

støtter og 16 Super-støtter. = 553 

Det er 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 medens varesalget 

igen har sat rekord og når vi dertil lægger et stort varelager og gode investeringer, så 

vil jeg konkludere, 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. 

Samarbejde med Danmarks Veteraner 

Vi har haft den glæde at deltaget i Danmarks Veteraners 50-års jubilæum som 

landsforening. En stor og flot dag. 

 

Nogen vil måske mene at vi har været i det gavmilde hjørne med gaven – vi har givet 



 

dem et stort antal gavekort, som vi har ønske blev fordelt ud over hele 

organisationen. Det ønske har de fulgt. 

Denne store gave er givet i respekt for det utrolige gode samarbejde vi har med DV 

og at de er hoved-fødekæden til vores støttestruktur. 

Og det har også betydet en salgssucces på den nye mindemedalje i anledningen af 

deres jubilæum – også en god grund til at præmiere dem. 

Nyheder på museet: 

Som nogle af jer allerede har set, så er der flere nye udstillinger i museet. Vi har det 

sidste år sat midler af til en fornyelse af Namibia, en helt ny Mali og opdateringer af 

andre ting. 

Namibia har fået en lille udbygning, indbyggede montre og en helt ny præsentation 

af de kulturelle effekter vi har fået af feltpræst Birkler. Hvis nogen falder over 

begrebet ”et girafbur” er det altså rigtigt. Bestående materialer er præsenteret på en 

ny måde. 

Mali har fået en helt ny stand, som er lavet i en ny udformning i forhold til de andre 

udstillinger. Den er blevet til efter inspiration fra LG’s præsentation af temaet og vil 

blive tilført yderligere effekter fra missionen. Den er vi også stolte af. 

Danmarks Veteraner har fået en ny præsentation samme sted og i et nyt look. Den 

er eksternt finansieret. 

Vi er blevet sat i udsigt at få en bordsimulator til et F16 fly – det er blevet så populært 

at bejle til ”gamers” – det kunne nok også trække nogle unge gæster. 

Og så har vi aftalt med besætningen på chefkampvognen under operation 

Bøllebank, at vi laver en særudstilling om deres oplevelser. De har bedt om at måtte 

male deres logo på en af væggene i museet, og de har doneret flere rariteter fra 

deres tur, til museet. Den særudstilling bliver etableret i løbet af foråret. 

Visionerne med yderligere udbygninger er at få lidt maritimt ind i museet og så få 

nævnt opgaverne i Estland, når de komme hjem efter udsendelserne i 2020. 

Udvikling og nye produkter: 

Lige nu er der lidt stilstand men vi arbejder på en FN Soldat som glasfigur – den skal 

udvikles noget mere inden den skal afprøves i salg – lige nu ligner den nogle af os 

og ikke en kæk ung FN-soldat! 

Ud fra devisen at alt er muligt modtager vi gerne ideer til afprøvelse. 

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 end nu og styrke brugen af 

facebook! 

Bestyrelsesåret   

Med jeres accept fra sidste år fik vi lov at søge endnu en suppleant til  

bestyrelsesarbejdet – og det skal jeg da lige love for at vi har fået – ind af døren kom 

Niels Andersen der i dag er både arkivar og tilsynsførende – han har nærmest væltet 

os omkuld med al sin energi – velkomme i flokke Niels! 



 

Kustoder: 

Vi har fået en stille og rolig tilgang af yngre kustoder og Benthe gør sit bedste for at 

få dem i arbejde – det tegner godt og Kalender er fyld op! 

Eksterne samarbejder: 

Vi har et løbende samarbejde med Udsendt af Danmark, INFO centret til 

Monumentet på Kastellet og så er der opstået tættere relationer til Livgarden- og 

Gardehusarernes Historiske Samlinger m.h.p udveksling af info og effekter. 

Derudover har et nyt Transport Museum meldt sig her i Padborg – det interessante 

er, at vi er blevet anbefalet som start-rådgivere. Det er Sønderborg Slot som har 

anbefalet os til det! 

Præsidiet: 

Vi har afholdt et præsidieseminar i onsdags hvor vi fik lejlighed til at give en status. 

Præsidiet vil gerne gøre endnu mere for FN Museet end nu. De er gode rådgivere og 

vi har stor glæde af dem. 

Vi talte om at knytte den nye garnison i Haderslev og så Flyvestation Skrydstrup 

tættere til museet – en rigtig god ide. 

Fremtidens udfordringer: 

Der er ingen afklaring på lejrens fremtidige status og der er ingen penge i kassen, 

men et er sikkert: barak 46 skal ikke nedtages!!! 

Der kommer et generationsskifte i bestyrelsen inden for de næste par år – det 

arbejder vi stille og roligt på! 

Tak: 

Et sådant forenings år kan ikke fungere uden gode venners hjælp. Derfor tak til 

vores samarbejdspartnere Frøslevlejrens Efterskole Danmarks Veteraner, 

Veteranstøtten, Veterancentret, LG og GHR Historiske Samlinger og 

Hjemmeværnsmuseet. 

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, vi har sat omsætningsrekord, vi har udviklet museet med to-

tre nye udstillinger, vi har stor opmærksomhed omkring museet og vi har fastholdt et 

stort besøgstal.  

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 
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Bilag 3 

FN Museet - driftsregnskab 2018 

 11 Entré  (donation)                              -     

 12 Støttemedlemmer             158.140,00   

 13 Bidrag og donationer             101.398,50   

 14 Diverse indtægter               12.000,00   

 15A Overført til henlæggelser 2019             -64.000,00   

 15B Overført fra henlæggelser 2017               60.000,00   

               267.538,50   

 21 Husleje             -75.614,04   

 22 Skat & Forsikringer             -20.396,97   

 23 El & Varme              -67.752,41   

 24 Vand & Vandafledning                -4.819,81   

 25 Vedligeholdelse                   -184,85   

             -168.768,08   

 31 Udstillinger                -2.342,00   

 32 Særlige opsætninger                              -     

 33 Annoncer & Reklamer                -4.288,98   

 34 Årsskrift             -13.970,10   

 35 Gaver & Blomster                   -920,00   

 36 Særlige Besøg                              -     

               -21.521,08   

 41 Møder & Transport             -21.294,69   

 42 Generalforsamling                -5.995,71   

 43 Kustoder             -22.738,20   

 44 EDB og elektronik                -1.088,86   

 45 Financielle omkostninger                -2.038,34   

 46 Porto                -5.076,19   

 47 Kontorartikler                -1.760,51   

 48 Kontingent & Licens                -5.802,50   

 49 Andet & Diverse                -2.800,00   

               -68.595,00        

   RESULTAT 2018       8.654,34   
     

 



 

 

 

 

Engagementsregnskab 2018 
Kustoder 5542 3,41 

   

Organisation 714 0,44 
   

Driftspleje 1.209 0,74 
   

Webshoppen 1.672 1,03 
   

Udesalg 1.020 0,63 
   

 Timer Årsværk 
   

 10.157 6,25 
   

 

 

 

 


