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Foreningen Frøslevlejrens venner 
 

Orientering  
 december 2019 

 
Nytårshilsen 
Kære medlemmer af foreningen Frøslevlejrens Venner - I ønskes alle samt jeres familier et 
 

godt nyt år 2020 
med tak for støtte og samarbejde i 2019 

 
Bestyrelsens medlemmer, oversigt 
Da ikke alle har adgang til foreningens hjemmeside bringes hermed en opdateret oversigt over be-
styrelsen med videre: 
 
Frøslevlejrens Venners bestyrelse per 4. maj 2019 
 
Formand 
Asger Larsen (H A J), Hovedvejen 26, Vollum, 6261 Bredebro    
e-post: haj@vader.dk  eller asger.larsen@stofanet.dk , Tlf.: 5151 5284    
 
Næstformand 
Mikkel Blønd Vestergaard, Frøslevlejrens Efterskole, Frøslevlejren, 6330 Padborg 
e-post: mv@fle-skole.dk , Tlf.: 7467 6644    
 
Sekretær 
Mariann Bille, Am Autal 5 A, D-24398 Taarstedt, Tyskland 
e-post: billepetersen@yahoo.dk , Tlf.: 0049 4622 1895219 
 
Kasserer 
Bjarne Hansen, Kongevej 63, 1., 6270 Tønder 
e-post: bha@km.dk, Tlf.: 4029 2402 
 
Bestyrelsesmedlem 
Anders Hygum Olsen, Hovvej 100E., 8370 Hadsten 
e-post: aho100E@gmail.com, Tlf.:  5072 0611 
 
Suppleant 
Jens Peter Rasmussen, Havbogade 72, 6400 Sønderborg 
e-post: mjprasmussen6@gmail.com, Tlf.: 4036 4848 
 
Som foreningens webmaster fungerer Poul Erik Lauridsen, Aabenraa 
 
Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2019 
Bestyrelsen har også i 2019 haft mulighed for at indkøbe og udsende dette årsskrift. I år er det også 
blevet produceret så tidligt, at det er udsendt sammen med denne orientering. 
 
Foreningens årsberetning 2019 
Årsberetning 2019 er i lighed med tidligere år optaget som en del af Frihedsmuseets Venners Årsskrift. 
 
 
Medlemskontingent 
Opkrævning af kontingentet for 2020 vil blive foretaget via Nets (betalingsservice) i begyndelsen af 
det nye år. 

Bestyrelsen kan desværre af kontoudtog fra banken læse, at der er en del medlemmer i restance 
med forfaldent kontingent for 2019 (Er du i restance, bedes forfaldent medlemskontingent indbetalt 
på foreningens konto i Tønder Sparekasse reg.nr. 9828 konto.nr. 8850515663, husk at anføre 
afsender ellers kan kassereren ikke finde indbetaleren). 
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Medlemsorientering samt tidsskriftet ”Nyt fra Frøslevlejren” 
Udsendelse af medlemsorienteringer foretages som i de senere år via foreningens hjemme-
side:www.froeslevlejrensvenner.dk på denne side findes også foreningens vedtægter, referatet fra ge-
neralforsamlingen samt referater fra bestyrelsens møder. 
 
I 2019 lykkedes det at udsende ”Nyt fra Frøslevlejren”, nr. 102 – dette initiativ forventes fortsat i 2020 
med ”Nyt fra Frøslevlejren, nr. 103” omkring 1. april 2020 med blandt andet dagsorden for foreningens 
generalforsamling og 4. maj arrangementet i Frøslevlejren. Udsendelse og trykning i farver blev i 2019 
muligt via velvillig bistand fra sponsorerne GF-forsikring og toptrykgrafisk. 
 
Efterlysning - artikler til Nyt fra Frøslevlejren nr. 103  
Er der medlemmer, der ligger inde med tekster – korte eller lange - der kan bruges som artikler i ”Nyt 
fra Frøslevlejren”, modtages disse med stor interesse og tak. 
 
Materialer bedes sendt til formanden helst via e-mail i enten Word eller pdf. format på e-mail: haj@va-
der.dk eller asger.larsen@stofanet.dk   
 
Deadline er 20. februar 2020. 
 
Fremtiden 
Nogle spørger måske, hvad sker der med udviklingsprojektet ”Frøslevlejren”. Foreningen har gennem 
lang tid ikke modtaget yderligere oplysninger om projektet, men håber, at der ved D.S.I Frøslevlejrens 
indslag i Nyt fra Frøslevlejren nr. 103 kan løftes endnu en flig vedrørende fremtidens arbejder og ud-
vikling i Frøslevlejren. Det har været sporadisk i 2019, og som bekendt er der - meget velbegrundet - 
stor interesse i 2020 for at markere 100-året for Genforeningen i 1920. 
 
Advis om næste generalforsamling 
Generalforsamling 2020 afholdes mandag den 4. maj kl. 16.00 i foreningslokalerne i Barak K7 i Frøs-
levlejren.  
 
OBS! Kl. 15.40 lægges blomster ved Prebens Sten.  
 
Dagsorden med videre kommer i Nyt fra Frøslevlejren nr. 103. 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foreningens e-post: mail@froeslevlejensvenner.dk (terminerer hos formanden) 
Formandens adresse og e-post: Hovedvejen 26, Vollum, 6261 Bredebro, e-post: haj@vader.dk eller 
asger.larsen@stofanet.dk  
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