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Foreningen Frøslevlejrens Venners årsberetning 2015 

Bestyrelsen 
Ved generalforsamlingen den 4. maj 2015 blev bestyrelsesmedlemmer på valg genvalgt uden modkan-
didater. Mariann Bille-Petersen, Taarstedt(Sydslesvig), blev genvalgt som suppleant. Umiddelbart efter 
generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med: H.A.J. Larsen, Bredebro, som formand. Jens 
Boddum, Frøslev, som sekretær og næstformand. Henning Skjoldager, Lemvig, som kasserer. Oluf Fed-
dersen, Frøslev og Anders Hygum Olsen, Hadsten, som bestyrelsesmedlemmer. Poul Erik Lauridsen, 
Aabenraa, har også i 2015 på fortrinlig vis bistået foreningen som webmaster.  

Suppleant Mariann Bille-Petersen indtrådte den 19. september som medlem af bestyrelsen, idet besty-
relsesmedlem Oluf Feddersen har anmodet om orlov. 

Økonomi 
Foreningens medlemstal har i 2015 stabiliseret sig på omkring 300 medlemmer. Den fortsat spinkle 
økonomi er årsag til, at udsendelse af orienteringer i 2015 er fastholdt på samme niveau som i 2014. 
Dette kompenseres via information på foreningens hjemmeside: www.froeslevlejrensvenner.dk – hvor 
vedtægter, referat fra generalforsamling samt referater fra bestyrelsens møder står til rådighed. Det 
blev i 2015 også muligt med bistand af velvillige sponsorer at udsende ”Frihedsmuseets Venners Års-
skrift” samt ”Nyt fra Frøslelvlejren”, nr. 98 – dette initiativ fortsættes i 2016. 

Fremtiden 
En ny udviklingsplan skal sikre fremtid for Frøslevlejren og udvikle det nationale mindesmærke som 
turistdestination. Planen blev i efteråret 2015 godkendt af Bestyrelsen for Den selvejende institution 
Frøslevlejren. Visionen er at udvikle Frøslevlejren til en rummelig og autentisk læringsdestination, som 
bliver en uomgængelig attraktion for kultur- og historieinteresserede gæster i grænselandet.  
 
Udviklingsplanen skal bidrage til en samlet udvikling af lejren med afsæt i lejrens historie, udfordrin-
ger, styrker og potentialer. Udviklingsplanen er blevet til i samarbejde mellem Den Selvejende instituti-
on Frøslevlejren, Nationalmuseet og Aabenraa Kommune med Dansk Bygningsarv som tovholder på 
projektet. Også en række af lejrens brugere og interessenter i området har været inddraget i arbejdet.   
 
Foreningens formand deltog i arbejdet som medlem af styregruppen, udpeget af ”Den selvejende insti-
tution Frøslevlejren” og Aabenraa kommune. Foreningens næstformand deltog i styregruppens arbejde 
som repræsentant for brugerne i Frøslevlejren. 
 
Set i lyset heraf fastholder foreningens bestyrelse, i lighed med 2014, prioriteringen af den kommende 
tids arbejde således: 
- opfølgning af det opsøgende arbejde i forhold til samarbejdet med Den selvejende institution Frøslev-

lejren samt samtlige brugere i Frøslevlejren og Frøslevlejrens Museum, herunder samarbejdet vedrø-
rende fortsat udsendelse af ”Nyt fra Frøslevlejren”, 

- udleve foreningens formål i vedtægterne § 2, - at støtte og bevare Frøslevlejren med dens museer, ud-
stillinger og andre kulturelle aktiviteter samt fremme interessen for og kendskabet til Danmarks fri-
hedskamp 1940 – 1945,  

 - styrkelse af kommunikationen med og orienteringen af medlemmerne og i forbindelse hermed ud-
bygge samarbejdet med alle samarbejdspartnere i Frøslevlejren 

- samt fokus på fortsat konsolidering af foreningens økonomi. 

Bestyrelsen ønsker alle gamle Frøslevfanger og KZ fanger samt deres pårørende, foreningens medlem-
mer, alle læsere af årsskriftet og de der støtter foreningen Frøslevlejrens Venner et godt og lykkebrin-
gende nyt år 2016 med et på gensyn den 4. maj 2016. 
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