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Frøslevlejren 
2015 

 



4.maj 

Generalforsamling i 
Frøslevlejrens Venner 

 

 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, mandag den 4. 
maj 2015, kl. 1600 i foreningslokalerne i Barak K7 i Frøslevlejren. 

Inden mødet er der fra kl. 1500 mulighed for at få kaffe og 
kage(foreningen er vært).  
 

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7 
 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Bestyrelsens forslag til foreningens aktiviteter for det kommende 

år 
5. Indkomne forslag og eventuelle forslag til vedtægter, ændringer 
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg er:  
H.A.J. Larsen, Bredebro(modtager genvalg) 
Jens Boddum, Frøslev(modtager genvalg) 
Henning Skjoldager, Lemvig(modtager genvalg) 

  Suppleant Mariann Bille-Petersen, Taarstedt(modtager genvalg) 
8. Valg af statsautoriseret revisor 
9. Eventuelt 

 
Forslag skal være formanden i hænde senest mandag den 27. april 
2015. Såfremt medlemskontingent er indbetalt senere end 28. 
april 2015 bedes dokumentation for indbetalingen medbragt. 
 
Umiddelbart efter generalforsamling lægges blomster ved 
Prebens sten. 

Bestyrelsen 
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Der indbydes hermed til deltagelse ved 
 

mindehøjtideligheden  
den 4. maj om 

aftenen 
i 

Frøslevlejren. 
 

 
PROGRAM 

 
Kl. 19.50 Koncert ved Hovedtårnet midt i 

Frøslevlejren ved Padborg 
Jernbaneorkester.  
Fanebærere og blomsterbærere bedes 
møde ved tårnet.  

 
Kl. 20.10 Formanden for D.s.i. Frøslevlejren, 

borgmester Thomas Andresen, byder 
velkommen. 

 
Kl. 20.15 Mindetale v/Generalkonsul i Flensborg 

Henrik Becker-Christensen. 



 

 4. maj 

 
 
 
 
Kl. 20.25 Der lægges blomster og kranse ved 

mindestenen omgivet af faner og fakler, 
hvorefter der blæses ”Last Post”. 

 
Kl. 20.34  Frihedsbudskabet fra BBC den 4. maj 1945 

lyder over højtalere ud over lejren. 
Dannebrog hejses og vi synger: ”Altid 
frejdig, når du går”. 

 
Kl. 20.40 Sognepræst Malene Højen Lundqvist 

holder mindeandagt 
 Vi synger: ”En lærke letted”. 
 
Kl. 20.50 Kaffebord og fællessang i W7 under 

ledelse af Frøslevlejrens Efterskole. 
 Pris 50,00 kr. 
 
Alle i Frøslevlejren anmodes om at tænde lys i 

vinduerne, der vender ud mod publikum. 
 

Alle er velkomne 
 

Den selvejende institution Frøslevlejren  
ved Malene Sørensen 73 76 71 84 

 


