Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 16. januar 2012, kl. 12.00.
Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR), Jan Amnitzbøl-Krusell (JAK) Jørgen Fried Pedersen (JFP) og
Per Hj. Jakobsen (PHJ).
Afbud: Mogens Boll Lausen (MBL), Bent Johansen (BJ), Knud Spangsø (KS),
Birthe Ree-Holtz Hauch (BRH) og Torben Alstrup-Nielsen (TAN).
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Der ingen bemærkning til referatet.
2. Orientering.
A) Formanden:
Flagreglement i lejren – Frøslevlejrens bestyrelse har besluttet at der flages dagligt
mellem kl. 09.00 og kl. 17.00. Kustoderne i museerne står i døren og respektere flaget.
Hvad de besøgende/gæster i lejren gør, er op til folk selv. Kustoderne skal IKKE irettesætte besøgende/gæster der ikke følger flaghejsningen.
Dette har et hold af vores kustoder gjort i løbet af sæson 2011 og dette har medført en
klage. PAR udfærdiger en undskyldning til den forurettede.
8 mio. kr. puljen – Museet har fået 25.000 kr. til udstillingen i H3.
Møde i DSI Frøslevlejren – Her blev der drøftet forskellige energi tiltag, alle i lejren
kæmper med store varme- og el-regninger. Der bliver arbejdet på en plan som skal
være færdig om 2 til 3 år. Fælles markedsføring af lejren – der blev nedsat et udvalg
som skal kigge på området, PAR sidder i udvalget p.v.a. FN Museet. Bladet Frøslevlejrens Venner, det blev stadfæstet at Bladet ikke er udgivet af Frøslevlejren, men af en
støttegruppe til lejren.
Fejring af H.M. Dronningens Regentjubilæum – Museets fane var tilstede, den blev båret af personer fra DBB Lolland Falster. Som tak modtager vi en faneplade med inskrift
B) JS, møde i FSV Museums Kommission:
Mødet fandt sted på FSN KAR. Parterne informerede hinanden – ingen særlig nyheder.
FN Museet er vært ved næste møde den 25. april 2012
C) Andre:
JFP har undersøgt blankvåben tilladelse til Museet – vi vil modtage noget inden længe.
JAK har lavet en ”overdragelseserklæring” denne skal bruges når Museet modtager
effekter.
3. Opgaver.
A) Opgavelisten fra sidste møde 30. oktober 2011.









JS deltager i mødet FSV Museumskomm. - Afsluttet
PAR, Skrivelse til busselskaber. - Overføres
JAK, undersøge skoleopgaver. - Overføres
PAR, spørge Åbenrå kommune om forhandling af el-priser. – DSI frøslevlejren arbejder på sagen.
PAR, Museets visioner (opgaven er overført fra mødet d. 15 JAN 2011). – sat på
stand by.
TAN markedsføring og forretningsgange. - Slettes
JAK Medlemsdatabase – Er på plads
PAR Libanon og Sudan skal indarbejdes i udstillingen – Er klar til åbningen.













KS laver et dagbogsopslag til Cypern-standen. – PAR har modtaget fra Congo og
GAZA.
PAR æresvæg. – Er klar til 2. maj 2012.
GTK og JFP vil opdatere politiets stand i løbet af vinteren – Sat på stand by.
PAR særudstilling (Albanien og DANBAT UNPROFOR). – Er på plads til åbningen.
Næsten alle - Årsskriftet 2012 – deadline medio JAN 2012. – Ny deadline 1. FEB
2012
JS hjemmeside og webshop – Arbejder på sagen.
PHJ oprydning i W5 – Arbejder på sagen.
JAK database til registrering – Arbejder på sagen.
PAR og GTK m.fl. færdiggøre barak H3 – Er klar inden åbningen.
PAR inviterer til 20 års åbningsjubilæum. – PAR arbejder på sagen.
KS – kustodeplan 2012 – Er på plads.

B) Planer for vinterens arbejder.
Udstillinger:
PAR mente ikke vi skulle lave drastiske ændringer i de nuværende udstillinger – resten
af bestyrelsen var enige med PAR.
Der var tre missioner som skulle tilføjes. Libanon, Sudan og Syd Sudan (helt ny mission).
PAR vil høre bestyrelsens holdningen til at blinde Brigade udstillingen af – de fleste i
bestyrelsen syntes det vil være en dårlig ide. Den forbliver i sin nuværende opsætning.
Barak H3:
Par mangler assistance til at færdige gøre H3 – PAR, GTK m.fl. aftaler nogle arbejdsdatoer – PAR sender ud på mail – hvornår der arbejdes. Så alle har mulighed for at
byde ind.
Tema 2012 – Særudstilling:
15 året for udsendelsen til Albanien – bliver årets særudstilling.
20 året for UNPROFOR kan evt. flages op på standen – historien om den blå jeep kan
evt. peppes lidt op – GTK ser om han har noget materiale omkring jeppen.
Æresvæg:
PAR har fået de fleste navne og går i gang med at opbygge æresvæggen – væggen
skal stå klar til d. 2. maj 2012.
Medaljemontre:
Anker Seewohl har lovet at opdatere museets medaljemontre samt holde den ajour.
Forsvarets ansøges om at stille et eksemplar af deres medalje til rådighed for museet.
Jysk Emblem har lovet at sponserer og CH DANILOG har lovet at hjælpe med papirarbejdet omkring anskaffelsen.
Jonni Anker har lovet at hjælpe med uniformer bl.a. kaki uniformen.
Årsskrift.
JS har endnu ikke modtaget så meget til årsskriftet.
Deadline rykkes til: 1 FEB 2012.
JS undersøger om det kan betale sig ”kun” at få lavet 800 stk. Frem for 1.000 stk.
C. Generalforsamlingen 2012.
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JS fremlagde hans udkast til indkaldelse samt dagsorden.(se vedlagte. Det vedlagte er
den justerede indkaldelse, er der evt. bemærkninger sendes de til JS på mail, PAR har
set og godkendt det justerede forslag).
JS justerer udkastet, JAK bliver ansvarlig for spisning m.v. han koordinerer med efterskolen.
PAR vil gerne have indført en tegningsret i museets vedtægter, der skal derfor indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, men dette kan tidligst blive til generalforsamlingen 2013 – det indkomne forslag til vedtægtsændringer, skal vedlægges indkaldelsen.
Ang. Valg af personer – bestyrelsen var enige om ikke at foreslå genvalg til TAN. PAR
tilskriver TAN og opfordre ham til at trække sig fra bestyrelsen. PAR vil i stedet foreslå
Ole Stokholm Pedersen. Af kandidater til suppleanterne kunne en Claus Poulsen
komme i spil.
PAR spørger Ib Jensen om han vil være dirigent.
4. Økonomi.
A) Foreløbigt regnskab 2011 driftskontoen. (se diverse bilag).
JAK gennemgik økonomien.
Årets resultat et overskud på ca. 12.000 kr. Men det er kun fordi at varesalget har givet
museet et pænt tilskud.
B) Foreløbigt regnskab 2011 varesalgskontoen. (se diverse bilag).
JAK gennemgik økonomien.
Varesalget har et underskud på ca. 23.500 kr.
Tilbage på kontoen står der nu ca. 7.000 kr. derudover har varesalget et varelager
med en værdi på ca. 30.000 kr. her er alt betalt og alt hvad der bliver solgt i 2012 går
direkte i kassen.
C) Budget 2013.
Var endnu ikke udarbejdet, men vil blive det inden generalforsamlingen 2012.
D) Donationer.
Der var intet nyt om donationer.
E) Strategi
Intet nyt.
5. Drift.
A) Varesalg
Status omsætningen var taget under pkt. økonomi.
Varesortimentet
Bøger er stadig en del af varesortimentet. Der bliver pt. ca. solgt et par bøger pr. mdr.
Fremad rettet vil der satses på ting med egen logo. Her vil der bl.a. blive fremstillet en
nøglering.
Salget af vores museumsmønt er startet pt. er der solgt ca. 30 stk. vi har fået fremstillet
500 stk. og når vi har solgt ca. 200 giver det overskud.
B) Fejring af 20 års åbningsjubilæum (2. maj 2012).
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Vi vil fejre vores jubilæum – PAR oplyste at sidst H.K.H. Prinsgemalen besøgte museet,
kostede det ca. 8.000 kr. og et evt. jubilæum vil nok koste deromkring.
PAR kontakter Hoffet og inviterer vores protektor eller evt. H.K.H. Prins Joakim, da det jo i
sin tid var ham som åbnede museet. Kan ingen af de kongelige deltage, vil vi undersøge
hvem af de efterfølgende kan deltage: Forsvarsministeren, Kulturministeren eller evt. en
ny Forsvarschefen m.v.
PAR arbejder videre med sagen.
C) Kustoder.
Sæsonen 2012 er på plads.
D) Anskaffelser.
BJ har museets indkøbsaftale ang. forbrugsting (toiletpapir, rengøringsartikler m.v.). hvis
BJ ikke bliver ”frisk” inden sæson start vil GTK finde en løsning.
GTK rengør museet engang i uge 13 evt. sammen med JFP.
E) Evaluering af bestyrelsesarbejdet
Der har pt. ikke været så meget museumsrelateret arbejde i bestyrelsen, meget af det har
været drift og personeltungt.
Der savnes engagement i museumsarbejdet – det er tit de samme som trækker det store
læs. Har man muligheden bør man tilbyde sin hjælp og byde ind når der skal arbejdes.
Husk at koordinerer arbejdes opgaver og arbejdes dage via mail, så alle har muligheden
for at byde ind.
6. Eventuelt.
A) Næste møde.
Næste møde fastsættes til fredag d. 30. marts 2012 kl. 20.00, i museet. Dagen efter,
er der generalforsamling i efterskolen cafeteria.
Opgaver fra mødet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PAR udfærdige en undskyldning til gæst i lejren.
PAR, Skrivelse til busselskaber.
JAK, undersøge skoleopgaver.
JS hjemmeside og webshop.
PHJ oprydning i W5.
JAK database til registrering.
PAR, GTK og dem der har tid diverse udstillinger.
JS årsskrift.
JS indkaldelse til generalforsamling
PAR udarbejde forslag om tegningsretten.
JAK modtage tilmeldinger til spisning
PAR Skrive til TAN og hører Ib Jensen.
JAK budget 2013
PAR 20 års åbningsjubilæum
BJ Indkøbe forbrugsting
GTK rengøre museet.

Viborg, d. 2. februar 2012, Jens F. Søndergaard
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Punkter til dagsorden
Materiale til skoler/lejerskoler m.v.
Opdatering af Guidefolderen

Projektliste - idekatalog
Indscanning af dias
En udstillingsbarak mere
Undervisningsmateriale til skoler og
lejrskoler m.v.
Samarbejde med INTERFORCE

Ønskeliste - Anskaffelser
Projektor
Overvågningskamera
Turistfolder
Fladskærme med HDMI og USBstik (ca. 10 stk.).

Termin
Ved lejlighed
Næste møde

Bemærkninger

Bemærkninger
Er iværksat.
Er fundet i samarbejde med HJV-Museet.

Bemærkninger
Er anskaffet.
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