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Danmarks Internationale Veteranmuseum
Associeret medlem af Museum Sønderjylland 

 
  
   
 

 

Indkaldelse til  
ordinær generalforsamling 

i FN Museet 
 

Lørdag d. 30. marts 2019, kl. 13.00 
i Frøslevlejren i Barak W7 
(efterskolens cafeteria). 

  
 
Inden generalforsamlingen vil det være muligt at købe et måltid mad (pris ca. 
140 kr. inkl. en øl eller vand), spisningen starter kl. 12.00.  
 
Tilmelding til spisning er bindende, og er nødvendig senest d. 20. marts 2019 
til Jan Amnitzbøl Krusell på:  
mail: kasserer@fnmuseet.dk eller telefon: 2463 6269.   
 
Husk der skal være betalt støttemedlemsskab for 2019, for at få stemmeret til 
generalforsamlingen. Medbring dit medlemskort.   
 
Kom i god tid, så du kan nå at få udleveret dit stemmekort m.m.   
 
Museet vil være åben fra kl. 10.00.   
 
Resultatet af generalforsamlingen, vil blive offentliggjort på museets 
hjemmeside www.fnmuseet.dk 



 

  
Ved tilmeldingen til generalforsamlingen 

bedes du oplyse:  
  
• Hvor mange personer du vil tilmelde generalforsamlingen?  
• Hvor mange der skal bestilles frokost til (a’ ca. 140 kr.)  

Samt:  
  
• Dit medlemsnummer som du kan stemme med!  
• Om du også stemmer med fuldmagt for et andet støttemedlem!  
• Om du også stemmer for et firma eller en lokalforening!  
• Om du også stemmer for en af vore Super Støtter!  

HUSK at hvert støttemedlem kun kan medbringe 1 fuldmagt!  
  
Eksempel:  
Eget medlemskab = 1 stemme,   
En fuldmagt =1 stemme,   
Eget firma = 1 stemme,  
Mandat fra min lokalforening = 1 stemme   
  
  
Ved korrekt tilmelding, vil dine stemmekort ligge klar ved indtjekningen.  

  
  
Tilmeldingen kan ske sådan:  
• Ved at ringe til kassereren på telefonnummer: 2463 6269  
• Ved at maile til kassereren på: kasserer@fnmuseet.dk  
• Ved at skrive til kassereren, Rønnebærvænget 6, Skovby, 8464 

Galten  
   

i alt 4 stemmer 



 

 

 

FEB 2019 

 

Postadresse: Telefon Bank 

Regnr.: 8065 Kontonr.: 0001023139  
CVR: 30865979  
IBAN: DK9480650001023139  
SWIFT: SYBKDK22 

E-mail og internet 

FN Museet 7467 6855 fnmuseet@fnmuseet.dk 
Lejrvej 81  www.fnmuseet.dk 
6330 Padborg   
   

 

 Generalforsamling. 
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i FN Museet.  
 

Lørdag d. 30. marts 2019 kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7. 
 

Dagsorden. 
1) Valg af dirigent 

a) Valg af 2 stemmetællere 
2) Aflæggelse af årsberetning 
3) Aflæggelse af regnskab 
4) Forelæggelse af budget 
5) Fastsættelse af kontingent 
6) Indkomne forslag 
7) Valg af Kasserer – på valg er: Jan Amnitzbøl-Krusell 
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: Ole Stokholm Pedersen og Frede Jønsson   
9) Valg af suppleanter 

På valg er: Elmer Lunding og Steen ”Fynbo Hansen” – derudover 
skal der vælges en 3. suppleant 

10) Valg af ekstern revisor 
Partner Revision, Silkeborg er på valg. 

11) Valg af 2 bilagskontrollanter 
Leif Dannerfjord og Mogens Pagh er på valg 

12) Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter 
Lise Hansen og Per Ole Overgaard er på valg 

13) Valg af Fanebærer og fanevagt 
14) Eventuelt 

 

Eventuelle forslag skal være formand Per A. Rasmussen, Bøtøvej 154, Ma-
rielyst, 4873 Væggerløse, e-mail: formand@fnmuseet.dk, i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen.  

Har du emner/spørgsmål mv. du gerne vil have belyst i forbindelse med 
formandens beretning, så send dem på forhånd til e-mail:  
formand@fnmuseet.dk 

 
På bestyrelsens vegne, Jens Søndergaard 

mailto:fnmuseet@fnmuseet.dk
http://www.fnmuseet.dk/
mailto:formand@fnmuseet.dk
mailto:formand@fnmuseet.dk


Super støtter 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


