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Bilag 1 

 

Foreningen Frøslevlejrens Venner, ordinær generalforsamling 4. maj 2016 

 

Velkommen til foreningen Frøslevlejrens Venners ordinære generalforsamling – før vi går i gang med 
dagsordenens punkter, vil jeg gerne anmode jer om at rejse jer for i et øjebliks stilhed at Mindes for-
eningens afdøde veteraner og medlemmer – Æret være deres minde. 

Herefter går vi over til dagsordenes punkt 1: Valg af Dirigent – bestyrelsen vil gerne foreslå Tim 
Wulff, medlem af bestyrelsen for D.s.i. Frøslevlejren – jeg skal høre om der er andre forslag? 

Dagsordenens punkt 2: 

Aflæggelse af beretning for det forløbne år 

Foreningen Frøslevlejrens Venners årsberetning 2015 indgik som bilag i Frihedsmuseets Venners Års-
skrift 2015, der blev udsendt til samtlige medlemmer i februar 2016. 

I årsberetningen er der gjort rede for bestyrelsens sammensætning samt bestyrelsens prioritering af 
den nærmeste fremtids arbejde – sidstnævnte har relation til dagsordenes punkt 4. 

Jeg vil supplerende redegøre for bestyrelsens arbejde i perioden 4. maj 2015 til 4. maj 2016: 

Der har i perioden været afholdt 4 møder inklusive mødet i dag forud for generalforsamlingen. Plan-
lægning og redigering af de udsendte orienteringer samt ”Nyt fra Frøslevlejren” er foregået via de elek-
troniske hjælpemidler, hvilket har været ressourcebesparende samt reduceret antallet af de ”fysiske 
bestyrelsesmøder”.  Mødereferaterne kan alle læses på hjemmesiden ekskl. dagens møde. 

Bestyrelsen har også i år haft fokus på samarbejdet med alle institutioner mv. i Frøslevlejren og ikke 
mindst samarbejdet med ”Den selvejende institution Frøslevlejren ”. 

Foreningen er fortsat repræsenteret i forbindelse med arbejdet omkring udviklingsplanen for Frøslev-
lejren Udviklingsplanen er i efteråret 2015 overgået til projektbeskrivelsesfasen. 

I ”Nyt fra Frøslevlejren nr. 99” blev der orienteret om forstander skiftet på Frøslevlejrens Efterskole.  

Suppleant til bestyrelsen Mariann Bille Petersen er sidst på året 2015 indtrådt i bestyrelsen, idet besty-
relsesmedlem Oluf Jessen, Padborg, ønskede orlov på grund af arbejdstider og transport, der betød at 
han ikke kunne deltage i bestyrelsens arbejde. 

Generelle orienteringer 

Der er udsendt 3 orienteringer til medlemmerne: - juni og december 2015 samt i februar 2016, sidst-
nævnte indeholdt et advis om generalforsamlingen i dag. 

Nyt fra Frøslevlejren nr. 99 

Det positive samarbejde med ”D.s.i. Frøslevlejren” medførte, at det også i 2016 har været muligt at ud-
sende ”Nyt fra Frøslevlejren nr. 99” med de sædvanlige 4 ”rive ud sider” indeholdende indkaldelse til 
foreningens generalforsamling samt 4.maj arrangementet i Frøslevlejren.  

En stor tak skal lyde til alle, der har bidraget med artikler og bidrag etc. 

 Næste ”Nyt fra Frøslevlejren - nr. 100” planlægges udsendt i omkring 1. april 2017. 

Frihedsmuseets Venners Årsskrift 
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Via økonomisk mådehold, sponsorater og gaver vil bestyrelsen søge at opretholde traditionen at ud-
sende Frihedsmuseets Venners Årsskrift. 

 

Orientering af foreningens protektor 

Foreningens protektor H.K.H. Prins Henrik er i årets løb holdt orienteret om arbejdet i foreningen. Lige-
ledes har bestyrelsen traditionen tro sendt jule- samt fødselsdagshilsener.  

Samarbejdet med Institutionerne i Frøslevlejren 

Der har i årets løb været et fint og rationelt samarbejde med alle i Frøslevlejren. Et af resultaterne var 
den positive støtte til ”Nyt fra Frøslevlejren”  

PR-gruppen under D.s.i., der består af Jens Bodum, Frøslevlejrens Efterskole, Per Amnitzbøl Rasmussen, 
FN-museet, Henrik Skov Kristensen, Frøslevlejrens Museum(Nationalmuseet), repræsentanter fra D.s.i. 
Frøslevlejren og undertegnede forventes at genoptage arbejdet efter sommerferien, med fokus på: 
hvorledes kan vi i fællesskab og koordineret kan gøre Frøslevlejren mere synlig. Dele af gruppens ar-
bejde har relation til udviklingsplanen.  

Mindedage 

Den 27. januar 2016 deltog undertegnede i mindehøjtideligheden ved mindesmærket ved Padborg – 
Harrislee grænseovergang i anledningen af den tyske mindedag ”Tag des Gedenkens” – fra foreningen 
blev der nedlagt en buket med bånd. 

I dag, den 4. maj, lægges en buket fra foreningen ved ”Prebens Sten” umiddelbart efter generalforsam-
lingen, ligeledes lægges en buket ved mindestenen ved tårnet i forbindelse med aftenens mindehøjtide-
lighed. 

Afsluttende bemærkning 

Tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde og den store, velvillige indsats til bedste for for-
eningen. Jeg vil ligeledes rette en stor tak til foreningens sponsorer, hvis støtte er til uvurderlig hjælp 
for foreningen.  

Bestyrelsen har i årets løb opfordret medlemmerne til at tilkendegive e-mail adresser, så vi kan anven-
de de elektroniske midler til nogle orienteringer – det sparer porto. Ca. 20% af medlemmerne har op-
lyst e-post adresse – det må da kunne blive flere,  hvorfor opfordringen gentages. 

Jeg vil også på dette sted rette en stor tak for veludført arbejde til foreningens webmaster Poul Erik 
Lauritsen, Aabenraa – som formand for bestyrelsen vil jeg til slut fastslå: - bestyrelsesarbejdet er siden 
sidste generalforsamling videreført som et forbilledligt teamwork i et rigtigt godt team. 

Jeg overgiver herefter på bestyrelsens vegne beretningen til generalforsamlingen. 

 
Frøslevlejren, den 4. maj 2016 

 
H. A. J. Larsen 

formand 


