Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 1. september 2012, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren.
Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen
(PAR), Knud Spangsø (KS), Mogens Boll Lausen (MBL), Claus Poulsen (CP), Per
Hj. Jakobsen (PHJ) og Jan Amnitzbøl-Krusell (JAK).
Afbud: Bent Johansen (BJ) og Ole Stokholm Pedersen (OSP).
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (2 MAJ 2012).
Godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering.
a. Formanden
PAR havde modtaget et brev fra Erling Mogensen, Det danske Kommando 1951,
han vil forære Museet et fotoalbum med tilhørende beretning.
PAR havde modtaget en invitation fra CH FTK vedr. Kløvermarken (flyvevåbnets
100 års jubilæum), d. 26-8-12. PAR fik arrangeret et sløjfe salg og det gav en omsætning på 1.100 kr.
PAR har inviteret alle forsvarets chefer til et besøg i Museet. CH FTK har sagt ja tak
og vil gerne have en rundvisning d. 21. NOV 2012. – PAR melder tilbage, at det
godt kan lade sig gøre.
PAR deltog i den ekstraordinære generalforsamling i Frøslevlejrens Venner, d. 17.
AUG. Bestyrelsen kunne nu fremvise et revideret regnskab og der blev valgt fornuftige personer til bestyrelsen, så vi håber foreningen igen er kommet på rette vej.
Brugermøde i Aabenraa er flyttet til d. 24. september kl. 13.30. Her vil det ”nye” PRudvalg sætte sig sammen for første gang. PAR er en del af dette udvalg.
Museet er Inviteret til haderslev Kaserne den d. 22. september i forbindelse med
Åbent Hus arrangement. PAR er forhindret i at deltage. MBL og CP deltager med
Museets nye hvervekampagne samt et mindre varesalg.
Der er indkaldt til Kustodefest d. 13. oktober 2012. Museets bestyrelse deltager ikke
aktivt til festen.
PAR har udarbejdet en hverveudstilling, på en tre-fløjet fold ud væg. Alle var enige
om, at det var et godt produkt.
PAR har modtaget en indkaldelse til ansøgning fra Sønderjyllands Museum. Puljen
er i år på 47.000 kr. Den plejer at være på 70.000 kr. Så PAR vil ”nøjes” med at søge 6.000 kr. til hverveudstillingen. JAK hvorfor ikke søge til 2 projekter, hvis de nu
ikke syntes om ideen med en hverveudstilling. PAR undersøger hvad der lægges
vægt på.
PAR har modtaget fotos og medalje fra Liberia – Han har efterfølgende bedt giveren
om at skrive lidt til billederne. Resultatet kan evt. blive til en artikel i Årsskriftet.
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Museet har fået tilbud om at modtage en Piratjolle fra SVN. Vi kunne evt. skære jollen i kvarte og se om der ikke kunne blive plads til den i H3 eller hvis Eritrea standen reduceres. PAR taler med HJV Museet m.h.t. at få den udstillet i H3.
PAR har modtaget lidt Matr. fra OBS Syrien og OBS Syd Sudan hold 1 bl.a. Ærmemærke og skjold.
Møde med HJV MUS vedr. ”husleje” af H3. PAR har aftalt at han hjælper dem med
en udstilling i H2. Til gengæld for huslejen.
PAR har modtaget forespørgsel fra FDM, om vi vil forlænge aftalen – det blev besluttet at forlænge aftalen.
PAR har fået en forespørgsel på salg af en DVD med hvidkøretøjer. PAR undersøger om vi kan få ca. 10 stk. i kommission.
Museet får besøg d. 19 SEP af HJV folk og d. 3 NOV af Cypertræf 53-54. MBL
hjælper begge dage.
b. Andre
Ingen havde noget.
3. Opgaver.
a. Årsskrift 2012.
JS fremlagde hans plan for årsskrift 2012. Der er deadline 10 JAN 2013 og trykning
skal helst være afsluttet d. 1 FEB 2013. Pakning og udsendelse ca. 15 FEB 2013.
Indholdet bliver ca. således:
 Nytårshilsen fra Museets formand – laves af PAR
 Nytårshilsen fra Museets præsidium – PAR taler med formanden for præsidiet
 Kustoder – laves af KS
 Foreløbigt årsregnskab – laves af JAK
 Oversigt støttemedlemmer – laves af JAK
 Logo-oversigt ”superstøtter” - JS
 De Blå Baretter – JS kontakter Bjarne H.
 Varesalget – laves af PAR
 Guldkorn fra gæstebogen - laves af PHJ
 Indlæg fra Flyvevåbnet – JS ”Tolk med livet som indsats”
 Indlæg fra Hæren – JS – ”Jacob P´s historie”
 Æresvæg + evt. en beretning fra en på væggen – PAR
 Oversigt over bestyrelsen og præsidium – JS
 Fotos og medaljer fra Liberia - PAR
 Evt. indlæg om ”medlemskort” – JS og JAK
 Evt. indlæg fra CH FTK besøg d. 21 NOV.
 Indlæg fra Søværnet, JS kontakter Jørgen Fried og hører om hans nevø vil
skrive lidt om piratjagten.
b. Drejebog for generalforsamling.
JAK fremlagde et system for styring af stemmerettigheder. Det blev besluttet at JAK
kører videre med denne model.
For at generalforsamlingen kan blive afviklet helt uden tvivls spørgsmål m.v. skal
der rettes i Museets vedtægter.
Følgende skal rettes:
 Hvert personlig medlem har stemmeret, skal rettes til hvert betalende medlem
har stemmeret.
 Det bør ikke være nævnt i vedtægterne, at åbningen og generalforsamlingen
skal være samme dato.
 Museets årsskrift, behøver ikke blive udsendt sammen med indkaldelsen til geSide 2

neralforsamlingen.
Der står at tilsynsførende skal underskrive regnskabsbilag – dette skal slettes.
Der skal laves nye procedure for vedtægtsændringer – de nuværende er for besværlige.
 Bestyrelsen er ansvarlig for brandsikring?? Er det ikke forsikring mod brand.
 Evt. ændre indkaldelsesmetoden, så den også kan ske pr. mail, annonce eller
andet.
JAK forsætter med arbejdet og laver et mere detaljeret oplæg til næste møde, med
tidslinje. Et detaljeret oplæg skal sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.



JAK har modtaget en blankvåbentilladelse, så nu kan Museet med god samvittighed
opbevare sabler m.v.
c. Mission, Vision og Strategi (arbejdspapir vedlagt).
PAR fremlagde hans arbejdspapir. Derefter blev det diskuteret om det fremad rettede arbejde var noget bestyrelsen selv kunne klare, eller om vi skulle søge støtte
udenfor bestyrelsen. Det blev besluttet at spørge Birgitte Sørensen og Lise om det
var noget de evt. kunne hjælpe med.
PAR kontakter de to og arbejder videre med emnet.
d. Drøftelse af medlemskort – (oplæg vedlagt).
JAK fremlagde et eksempel på et medlemskort. Bestyrelsen vedtog hans forslag.
Alle nye medlemmer i 2012 vil modtage et medlemskort. Fra 2013 vil alle medlemmer modtaget et medlemskort. Et medlemskort gør det bl.a. nemmere for kustoderne at se hvem de skal give gratis adgang.
e. Præsidiets miniseminar i oktober.
PAR har holdt 2 møder med CH DANILOG. De er blevet enige om, at der bør afholdes et mini seminar med hele præsidiet og dele af bestyrelsen (formand, Kasserer
og Næstformand). På seminaret skal bl.a. drøftes hvad præsidiet kan gøre for Museet samt en gennemgang af Museet Mission, Vision og Strategi.
GTK oplyste at han desværre ikke kunne deltage i seminaret.
f. Projekt ”skoleopgaver”.
JAK har kontaktet Lektor Anders Simonsen. Han er med til at planlægge læreuddannelsen i Haderslev. JAK har fået et positivt svar fra Anders og skal mødes med
ham i OKT 2012.
g. Projekt ”Busselskaber”.
GTK havde fremskaffet en liste på 215 interessante busselskaber. PAR laver et
brev til dem. Med en kort beskrivelse af FN Museet og med en opfordring til at selskaberne tager FN Museet med i deres tur-program.
PHJ havde undersøgt hvordan Ældre Sagen planlægger deres busture. Det er lagt
ud til de lokale afdelinger, som arrangerer turene efter opfordring fra medlemmerne
eller busselskabernes anbefalinger. Der skal arbejdes på, at få et indlæg i Ældre
Sagens medlemsblad.
h. Frimærkeudstilling i Roskilde, 2. og 3. november.
FN Museet havde modtaget en invitation til en frimærkeudstilling i Roskilde. Invitationen var kommet igennem vores støttemedlem Helge Nehm, som selv stiller med
en udstilling. Vi vil komme med vores hverveudstilling samt evt. lidt fra vores ”postudstilling”. Derudover har postmesteren ved DANILOG, nogle effekter vi evt. kan
tage med. PAR har opgaven.
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i. Opgavelisten fra mødet den 2. maj 2012.
 JAK arbejde videre med drejebog – generalforsamling – se pkt. 3b
 PAR, GTK arbejde videre med kontakt til busselskaber – se pkt. 3g
 PHJ kontakt ældre sagen ang. Busselskaber – se pkt. 3g
 JAK følge op på arbejdet med skoleopgaver. – se pkt. 3f
 JS, PAR, OSP – lave køreplan for Webshop og varesalg. – mangler forsat
 PAR Finde datoer til oprydning (er fastlagt til d. 1/6 til d. 4/6). – er afsluttet
 PHJ oprydning i W5 – mangler forsat
 JAK folder til tegning af støttemedlemmer – er afsluttet
 PAR kontakt Sydbank mht. sponsor af turistfolder  PAR kontakt Forsvarsbrødrene – mangler forsat
 JAK udsende ”rykkere” til restanter – er afsluttet
 KS, PAR spørgeskema til kustoder. – mangler forsat
 JS lave orientering fra bestyrelsen på hjemmesiden – mangler forsat
 BJ indkøbe 3 nye tv-monitorer – er afsluttet
 GTK tale med CP ang. Indkøb af forbrugsmidler – er afsluttet
4. Økonomi.
a. Status Museet, herunder status støttemedlemmer og besøgende. (se vedlagte bilag).
JAK gennemgik det vedlagte bilag.
Pt. har Museet 504 betalende støttemedlemmer og 25 restanter.
b. Strategi for hvervning. (se vedlagte bilag).
PAR´s oplæg blev gennemgået og alle var enige i det fremlagte.
Alle nye medlemmer af DBB får vores hvervefolder.
c. Status varesalg, økonomi og sortiment. (se vedlagte bilag).
PAR gennemgik oplæg til mødet.
Motiv til pin´s kunne evt. være Gaza OPén eller ”vores” flag. Begge med teksten
FN Museet forneden. PAR kigger på det.
Alle lokalforeninger burde have et mindre satelitsalg fra FN Museet.
Varesalgets omsætning blev gennemgået – se bilag.
5. Drift.
a. Kustoder, herunder drøftelse af muligheden, for dekorering af ”trofaste kustoder”,
samt kommunikationen med kustoderne vedr. driften og varesalget.
KS orienterede kort for sæsonen indtil videre. Der har ikke været noget som ikke
kunne løses.
JAK og KS fik til opgave at kigge på kustodeinstrukserne.
Det blev besluttet at FN Museet godt kunne indstille trofaste kustoder til The Nordic
Blue Barets Medal of Honour i bronze. PHJ og KS laver en liste over kustoder, som
har været med fra oprettelsen af FN Museet og som kan betegnes trofaste.
b. Anskaffelser.
Ønskeliste - Anskaffelser
Projektor
Overvågningskamera
Turistfolder
Fladskærme med HDMI og USB-stik
(ca. 10 stk.).

Bemærkninger
Er anskaffet.
6 stk. er anskaffet.
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6. Eventuelt.
Emner til en mulig særudstilling i 2013:
 35 år siden (1978) missionen i Libanon
 10 året (2003) for Irak
a. Næste møde.
Næste møde fastsættes til d. 12 NOV 2012, kl. 10.00.
Første møde i 2013 fastsættes til d. 12 JAN 2013, kl. 10.00.
Opgaver fra mødet:






















PAR – CH FTK rundvisning 21 NOV.
PAR – PR-udvalgsmøde og brugermøde i lejren.
MBL og CP - Åbent Hus arrangement.
PAR - Ansøgning til Sønderjyllands Museum.
PAR – piratjolle og HJV-Museet.
PAR – DVD i kommission.
MBL - 19 SEP, HJV folk og d. 3 NOV af Cypertræf 53-54.
Alle – Årsskrift.
JAK – Drejebog generalforsamling.
PAR – kontakte Birgitte Sørensen og Lise, m.t.h. MVS.
JAK – Skoleprojekt.
PAR – projektbusselskaber.
PAR – frimærkeudstilling.
JS, PAR, OSP – lave køreplan for Webshop og varesalg.
PHJ oprydning i W5.
PAR kontakt Forsvarsbrødrene.
KS, PAR spørgeskema til kustoder.
JS lave orientering fra bestyrelsen på hjemmesiden.
PAR – Pins til varesalget.
JAK og KS - Kigge på kustodeinstrukserne.
PHJ og KS - Lave en liste over ”trofaste” kustoder.

Viborg, d. 21. september 2012, Jens F. Søndergaard

Punkter til dagsorden
Materiale til skoler/lejerskoler m.v.
Opdatering af Guidefolderen
Drejebog generalforsamling

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

Termin
Næste møde
Ved lejlighed
Næste møde

Bemærkninger

Bemærkninger
Er iværksat.
Er fundet i samarbejde med HJV-Museet.
Er under behandling
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Model for sammenhængen mellem Mission, Vision og Strategi
Hvorfor ER vi til – Hvor vil vi HEN (drømmen) – Hvordan NÅR vi der hen – Hvad skal vi have Bestyrelsen, Præsidiet
og kustoderne til at lave for at nå målet? (delopgaver for at nå målet)

MISSION:
FN Museet er til for at sætte et varigt minde over danske soldater, politifolk m.fl., der har forrettet
International Tjeneste.
Samt for at bevare og fastholde viden om Danmarks Internationale Indsats fra 1948 til i dag.
VISION:
FN Museet vil være stedet hvor man samlet kan opleve Danmarks nyere Forsvars- og
Sikkerhedpolitiske historie hvad angår fredsbevarende, fredsskabende og fredsstøttende misioner,
med mandat fra FN, NATO, EU, OSCE eller nationale bestemte missioner.
FN Museet vil være landskendt for at være et spændende, proffessionelt, attrakttivt og seværdigt
museum for hele familien Danmark.
FN Museet vil dækker såvel de historiske rødder som nutidens aktuelle historie.
FN Museet vil være et attraktivt sted for forskere og PHD studerende.
FN Museet vil være entrefrit.
FN Museet vil generere et årligt besøgstal på 20.000 gæster.
FN Museet vil udgive foldere, billeder med mere om missionerne.
STRATEGI:

