Foreningen Frøslevlejrens Venner
protektor H.K.H. Prinsgemalen

Orientering - december 2013
Medlemskontingent 2013 og 2014
Opkrævningen af kontingentet er blevet forsinket grundet aftalen med
Nets(betalingsservice) samt et krævende arbejde med opdatering af en række
adresser.
Bestyrelsen har derfor besluttet at udsætte udsendelsen af kontingent opkrævningen til januar 2014. Dette medfører dog, at opkrævningen vil lyde på
kontingent for såvel 2013 som 2014 – bestyrelsen imødeser medlemmernes
forståelse for dette praktiske tiltag.
Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2013
Bestyrelsen har trods foreningens noget spinkle økonomi besluttet at indkøbe
og udsende dette årsskrift, som der har været tradition for i årene før 2011,
idet mange medlemmer har efterspurgt og set frem til at modtage årsskriftet.
Årsskriftet forventes at foreligge til udsendelse i løbet af februar måned 2014.
Hovedindholdet vil efter det oplyste være en tematisk biografi over Peter de
Hemmer Gudme, der beskriver ham som soldat, skribent og modstandsmand
– altså om hans holdninger, handlinger og ytringer.
Tidskriftet ”Nyt fra Frøslevlejren”
Bestyrelsen er i efteråret gået i dialog med bestyrelsen for D.s.i.(den selvejende institution) Frøslevlejren om at genoptage udsendelsen af dette tidsskrift
én gang om året. Der arbejdes hen imod at kunne udsende ”Nyt fra Frøslevlejren, nr. 97” omkring 1. april 2014, således at tidskriftet udover artikler fra
Frøslevlejrens brugere samt bestyrelsen for D.s.i. også kan indeholde program
for 4. maj arrangementet i Frøslevlejren samt indkaldelse til foreningens ordinære, årlige generalforsamling. I tilslutning hertil er det også ideen at formå
Frøslevlejrens Museum(Nationalmuseet) til at bidrage med en kort faglig artikel.
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Medlemsorientering
Bestyrelsen overvejer om det i fremtiden vil være muligt udover ”Nyt fra Frøslevlejren” at udsende en ”Orientering fra foreningen Frøslevlejrens Venner”
efter generalforsamlingen den 4. maj samt eventuelt i forbindelse med årsskiftet. Selvom referat fra generalforsamlingen samt bestyrelsens mødereferater er tilgængelige på foreningens hjemmeside:
www.froeslevlejrensvenner.dk er vurderingen, at der fortsat er behov for enkelte skriftlige orienteringer.
Økonomi
Det forannævnte er alene muligt, såfremt foreningens økonomi kan bære dette, bl.a. med støtte fra gode sponsorer og frivillige bidrag. Genoprettelsen af
rettidig kontingent opkrævning vil råde bod på en del, men frivillige bidrag ses
meget gerne ydet via indbetaling på foreningens konto i Sydbank:
Reg.nr. 8065 konto nr. 1000822
PS! Frøslevlejrens Venners Fond, hvis formål det bl.a. er at yde støtte til almennyttige aktiviteter i lejren, vil ikke fremgå af opkrævningen fra Nets. Bidrag til denne Fond kan, som
det blev omtalt i orienteringen i slutningen af juni 2013 ydes via indbetaling på fondens
konto i Nordea Bank: reg.nr. 2237 konto nr. 0740 810 081.

Bestyrelsen sender de bedste ønsker om en god jul samt et godt
nytår til samtlige medlemmer samt familie
med venlig hilsen
H.A.J. Larsen

Jens Boddum

Henning Skjoldager

formand

sekretær og næstformand

kasserer

Anders Hygum Olsen

Oluf Jessen

bestyrelsesmedlem

”4.maj koordinator mv.”

_________________________________________________________________________________
Foreningens e-post: mail@froeslevlejrensvenner.dk
Formandens adresse og e-post: Hovedvejen 26, Vollum, 6261 Bredebro, e-post: haj@vader.dk
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