
Generalforsamling 2013 

 
FORENINGEN FRØSLEVLEJERENS VENNER’S GENERALFORSAMLING 2013 
AFHOLDES I FRØSLEVLEJREN, BARAK K7, DEN 4. MAJ KL. 17:00. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år. 
5. Indkomne forslag og forslag til lovændringer. 
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
8. Valg af autoriseret revisor eller to revisorer. 
9. Beretning fra Frøslevlejrens Venners Fond. 
10. Eventuelt. 
 
Forslag skal være formande i hænde inden den 29. april 2013. 
 
Frøslevlejren, den 21. marts 2013. 
Bestyrelsen 
--- 
Formand læste dagsorden op og den blev godkend. 
 
1. 
 
Søren Nøhr blev foreslået og blev valgt. 
Søren Nøhr konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
 
2. Formanden aflagde beretning 
Formandens beretning vedlagt som bilag. 
 
Spørgsmål fra flere medlemmer: Hvorfor er medlemslisten ikke i bladet mere? 
Det er registerlovgivning der forbyder det. 
Medlemslisten vil være tilgængelig på generalforsamling fra næste år. 
 
Beretningen blev vedtaget. 
 
3. Regnskabet blev forelagt af kassereren. 
 
Leif Hommel og H. A. J. Larsen sagde bl. a.: Det beløb der er brugt på årsskrift, porto og CD indkøb kan ikke stemme overens med 
sandheden. Derfor vil vi se regnskab og bilag for 2011 0g 2012.  
 
Bilag for vedligeholdelse og administration skal også lægges frem på næste generalforsamling. 
 
Regskabet blev ikke vedtaget. 
 

 
Det blev vedtaget: Den nye bestyrelse finder et uvildigt revisionsfirma og får regnskabet for  
2011 og 2012 gennemgået. 
 
4. Formanden håber at fonden vil være behjælpelig, for økonomien er presset. 
Vi vil gerne udsende et skrift hvert andet år. 
 
5. Indkomne forslag. 
 
Få at bestyrelsen bedre kan fordele opgaverne mellem sig. Har sekretæren stillet følgende forslag. 
 
--- 
Ændringsforslag til vedtægterne for 
Foreningen Frøslevlejrens venner. 
 
§ 6. 
 
Ændres fra: 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand der også er sekretær, kasserer, redaktør af "Nyt fra Frøslevlejren" 
samt 4. maj koordinator. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til udførelse af specialle opgaver og kan her supplere sig med medlemmer udenfor bestyrelsen. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere en halvdelen af den er til stede. 
Beslutninger tages ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Bestyrelsen kan efter behov supplere sig med repræsentanter for lejrens forskellige aktiviteter, f.eks. lederen af Frøslevlejrens 
Museum. Ingen af de pågældende har stemmeret. 
Sekretæren føre en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen fastsætter rammerne for kassererens bemyndigelse til at 
disponerer over foreningens midler til foreningens daglige drift. 



 
Til: 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til udførelse af specialle opgaver som f.eks: redaktion af "Nyt fra Frøslevlejren" samt 4. maj 
koordinator. Og kan her supplere sig med medlemmer udenfor bestyrelsen. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere en halvdelen af den er til stede. 
Beslutninger tages ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Bestyrelsen kan efter behov supplere sig med repræsentanter for lejrens forskellige aktiviteter, f.eks. lederen af Frøslevlejrens 
Museum. Ingen af de pågældende har stemmeret. 
Sekretæren føre en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen fastsætter rammerne for kassererens bemyndigelse til at 
disponerer over foreningens midler til foreningens daglige drift. 
 
Med venlig hilsen 
Poul Erik Lauridsen 

 
Felsted, torsdag den 21. marts 2013. 
 
--- 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
6. Bestyrelsen forslog at kontingentet forbliver uændret. 
Det blev vedtaget. 
 
7.Valg. 
På valg var 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Man vedtog at der skulle foretages een skriftlig afstemning, hvor de tre der 
får flest stemmer får bestyrelsesposterne og numre fire bliver suppleant. 
 
Afstemnings resultat: 
 
Jens Boddum 21 (nr. 1) 
Henning Skjoldager 19 (nr. 2) 
H.A.J. Larsen 17 (nr. 3) 
Anders Olsen 7 (nr. 4) 
Chr. Pando 4 
Verner Schrøder 2 
 
8. Valg af autoriseret revisor eller to revisorer. 
Det blev vedtage at fortsætte med Sønderjysk Revision. 
 
9. Beretning fra Frøslevlejrens Venners Fond. 
Der var intet til dette punkt. 
 
10. Eventuelt. 
Der var intet til dette punkt. 
 
Referent 
Poul Erik Lauridsen 

 
 
Ovennævnte er ”godkendt” 
den 6. juni 2013 
 
Søren Nør 
dirigent 
 

 

 

Bilag til referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2013 – formandens beretning, Oluf Jessen 

Jeg vil i min beretning beskæftige mig med indefra kommende begivenheder, som har sat en tydelig dagsorden og 

krævet en del energi og opmærksomhed. 

Ligeledes vil beretningen indeholde emner med de ønsker vi har til en kommende udvikling. 

Som man vil huske var året 2012 noget turbulent og vi var desværre nødt til at gennemføre 3 generalforsamlinger, 

fordi den valgte kasserer desværre ikke kunne aflevere et godkendt regnskab, men ved den 2. ekstraordinære gene-

ralforsamling lykkedes det at fremlægge et godkendt regnskab. 



Beklageligvis må vi konstatere, at der i det forløbne år har været et fald i medlemskabet. Det er efter naturens orden 

ikke uventet at nogle af vores medlemmer er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. 

Lad os rejse os og et kort øjeblik mindes hver enkelt af vore medlemmer, som vi kender, og som ikke mere er iblandt 

os. 

Året 2012 startede med at foreningen udsendte nyt fra Frøslevlejrens Venner, marts 2012. I medlemsbladet var der 

vedlagt 1 stk. CD med melodier og sange, som var lavet af fangerne i lejren. 

Jeg opfatter det som et ufravigeligt grundprincip at alle aktive i lejren skal have mulighed for at komme til orde i ”Nyt 

fra Frøslevlejren” såvel som på vores hjemmeside. Vi bør selvsagt håndtere dette princip på en fleksibel og tidssva-

rende måde. 

Meget af vores fremtidige information vil fremkomme på vores hjemmeside, som absolut er den rigtige vej for at 

komme i kontakt med yngre mennesker. Deres information og kontakter er på internet. Vi vil meddele undervis-

ningssteder, at man gerne må bruge CD´en, som ligger på vores hjemmeside til undervisning uden omkostninger for 

skolerne. 

Vi har deltaget og nedlagt en bårebuket ved: ”Tag des Gendenkens” ved grænseovergangen Harrislee den 

22.01.2013 

Ved denne mindedag oplæses tanker mm af tyske unge, og vi blev enige om måske at lægge deres tekster og tanker 

ud på vores webside. 

Det er derfor glædeligt at opleve den spontane glæde, der kom til udtryk i den mail, som Poul modtag fra Torben 

Hansen, Duborgskolen, hvor han skriver, at det er med stor glæde, at de har modtaget pr. mail, om vi måtte udlægge 

teksterne på vores webside – og selvfølgelig, som han skriver giver Duborgskolen lov til, at vi må lægge skrifter ud på 

vores webside. 

Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder og alle referater herfra kan læses på vores hjemmeside. 

Nu bør vi stå sammen om at tage et ansvar for at udvikle kendskabet til Frøslevlejren og dens venner. 

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til hele bestyrelsen for det gode samarbejde i det forgangne år, og 

ser frem til et fortsat tillidsfuldt og positivt samarbejde til gavn for Frøslevlejren og dens venner. 

Jeg vil gerne ved denne lejlighed melde min afgang som formand. 

 
 
 
 
 
 

 


