
 
 
 
 
Referat af konstitueringsmøde i FN Museet d. 31. marts 2012, kl. 17.00. 
Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø 
(KS), Per A. Rasmussen (PAR), Bent Johansen (BJ), Jan Amnitzbøl-Krusell 
(JAK) Claus Poulsen (CP) og Per Hj. Jakobsen (PHJ). 
Ikke tilstede: Mogens Boll Lausen (MBL) og Ole Stokholm Pedersen (OSP). 
 
PAR indledte mødte, med at hører om PHJ ønskede at trække sig fra bestyrelsen? 
PHJ ønskede ikke at trække sig. Han var først på valg til næste år og ønskede at sidde sin 
periode ud. Til næste år, vil han ikke genopstille. 
PAR forklarede PHJ, at han havde handlet illoyalt overfor bestyrelsen i.f.b.m. generalfor-
samlingen og syntes, at han burde have oplyst om hans kritik punkter inden generalfor-
samlingen.  
Derefter konstituerede bestyrelsen sig således. 

Formand: Per A. Rasmussen (valgt af generalforsamlingen) 
Næstformand: Gert Thisted Knudsen 
Kasserer: Jan Amnitzbøl-Krusell 
Sekretær: Jens Søndergaard 
Kustoder: Knud Spangsø 
Bestyrelsesmedlem: Per Hjortshøj Jakobsen 
Bestyrelsesmedlem: Bent Johansen (tillige tilsynsførende) 
1. Suppleant: Mogens Boll Lausen (hjælpe med praktiske ting) 
2. Suppleant: Ole Stokholm Pedersen (varesalg) 
3. Suppleant: Claus Poulsen (tillige assisterende tilsynsførende) 
 
OSP var villig til at overtage varesalget – endelig overdragelse drøftes senere. 
CP til tråde som assisterende tilsynsførende og skal på sigt overtage fra BJ. CP startede 
med at få styr på indkøb af forbrugsgenstande (toiletpapir, rengøringsartikler mv.) 
Rammerne for fødselsdagen d. 2. maj blev drøftet. PAR undersøger om Forsvarschefen 
eller CH HOK evt. kan komme og afslører æresvæggen. Museum Sønderjylland m.fl. skal 
huskes at inviteres. PAR kommer med en status på mail, når der forligger noget nyt i sa-
gen. 
BJ vil hører om veteranhjemmet evt. kunne låne Peter Blay´s malerier, nu de skal pilles 
ned for at gøre plads til æresvæggen? 
Alle syntes dette var en god ide.  
PHJ oplyste, at han var blevet kontaktet af den Cypriotiske Ambassade. De ville i forbin-
delse med Cyperns overtagelse af formandskabet i EU, lave noget historisk, så de vil hø-
rer, hvor mange forskellige bøger vi lå inde med, om krigen på Cypern – PHJ gav dem de 
efterspurgte oplysninger, men viste ikke om der evt. vil komme mere i sagen. 
BJ har planer om at lave et hjertestarter kursus i veteranhjemmet, i den forbindelse vil Mu-
seet blive tilbudt et antal pladser på kurset. 
JAK skulle udarbejde en drejebog – til afholdelse af generalforsamling. 
Næste møde afholdes i forbindelse med Museets fødselsdag d. 1. eller 2. maj 2012 – 
nærmere tilgår via mail. 
 
Viborg, d. 11. april 2012, Jens F. Søndergaard  


