
Generalforsamling lørdag den 21. august 2021 kl. 14 i Barak K7 (foreningslokalet) i 
Frøslevlejren med følgende dagsorden: 
 

Velkomst  
og mindeord for periodens afdøde medlemmer – 
her nævnes repræsenterende alle bortgåede medlemmer siden sidste 
generalforsamling den 4. maj 20219:  
Peter Chr. Matzen, Sønderborg - Hilda Pedersen - Sigurd Ôhrström,København 
 ” Æret være deres minde ” 
 
1. Valg af Dirigent 
 
Bestyrelsen foreslår Jens Peter Rasmussen, Sønderborg 
  
 
2. Aflæggelse af beretning for perioden siden 4. maj 2019 
 
Efter lang tids ufrivillig pause forårsaget af Covid-19 situationen afholdt 
bestyrelsen sit første møde den 15. juni 2021. På mødet blev det besluttet 
at indkalde til generalforsamling, såfremt Coronavirus situationen og 
myndighedernes restriktioner og anbefalinger tillader dette. Med 
ophævelsen af en række restriktioner er det nu endeligt blevet muligt af 
afholde generalforsamlingen. 
 
Den skriftlige beretning er udsendt som en del af Frihedsmuseets 
Venners årsskrift.  
 
To fysiske bestyrelsesmøder er afholdt siden generalforsamlingen i 
2019. 
 
Et møde med D.s.i. Frøslevlejren. Den fælles hjemmeside for 
Frøslevlejren er aktiv. Der er på indeværende tidspunkt ikke nyt om 
projektet vedrørende Frøslevlejren. 
 
Årsskrift 2019 – Spræng-Schmidt blev udsendt ved årsskiftet 2019-2020 
og Årsskrift 2020 - Modstandsmanden Hans Edvard Teglers, Fra BOPA til 
Holger Danske blev udsendt ultimo januar 2021. Dyre udsendelser, hvor 
der desværre kom omkring ti forsendelser retur fra PostNord på grund af 
uanbringelighed, ukendt på adressen et cetera. (en enkelt manglende 
postkasse) 
 
Nyt fra Frøslevlejren udsendt april 2020 (nr. 103) og april 2021 
(nr. 104).  



 
Mødereferater og orienteringer er i lighed med tidligere år lagt på 
foreningens hjemmeside, herunder også referatet fra 
generalforsamlingen 4. maj 2019. 
 
Foreningen har i år ikke kunnet deltage ved mindearrangementet - 
Tag des Gedenkens i slutningen af januar måned ved mindesmærket 
ved grænseovergangen Padborg/Harrislee på grund af de gældende 
Corona-restriktioner. 
 
Nye navne i Frøslevlejren 
Efterskolen har fået ny forstander Lasse Ovesen. ”Nationalmuseet – 
Frøslevlejrens Museum” og ”Kommandørgården på Rømø” har fået ny 
leder - Museumschef Morten Teilmann-Jørgensen, der er leder af 
”Kongernes Jelling”. Begge bydes velkommen i samarbejdet i 
Frøslevlejren. 
 
I den forbindelse skal der lyde en stor tak for godt samarbejde og altid 
velvillig bistand til Annemette Rosevelt Hess (tidligere Efterskolen) og 
Henrik Skov Kristensen (tidligere Frøslevlejrens Museum) 
 
Revitalisering af PR-gruppen Frøslevlejren 
Gruppens formål er at igangsætte tiltag, der kan skabe opmærksomhed 
om Frøslevlejren, så stedets muligheder udnyttes bedre, så der kommer 
flere gæster. Første møde blev afholdt 7. juli 2021 - næste møde afholdes 
24. august 2021 

 
Hilsen 
Kære Asger Larsen 
Jeg er een af de medlemmer, der ikke har fået din første mail, derfor tak 
for denne. Jeg er én af de medlemmer, der ikke kommer til 
generalforsamling, da jeg bor i Kbhvn. og er for gammel til at rejse så 
langt; men støtter foreningen. Men havde jeg kunnet, havde jeg stemt ja til 
forslaget. 
Tak, fordi du og din bestyrelse lægger det store arbejde i foreningens 
trivsel. 
God generalforsamling og venlig hilsen 
Hans J. Goldschmidt 
 
 
Tak 



Tak til medlemmerne for støtten til bestyrelsens arbejde 
 
Tak til bidragsyderne til Nyt fra Frøslevlejren nr. 103 og 104, især til Anke 
Spoorendonk - Mindeord og Tilbageblik, Henrik Skov Kristensen – Under 
sandet, Birgitte Nyborg - Min fars historie – datter af Jørgen Brændegaard 
tidligere fange i Frøslevlejren og Jørgen Kirkmand med fortælling om 
Hans Peter Hjorths oplevelser som sabotør - for bidrag til 
”jubilæumsudgaven” 103 i 2020 og til Ole Blædel - barnebarn af Gert 
Blædel, tidlige fange i Frøslevlejren for bidrag til nr. 104 i 2021. 
 
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 
 
Tak til foreningens webmaster Poul Erik Lauridsen for velvillig bistand 
med hjemmesiden. 
 
Tak til Sønderjysk Revision for sponsering af revisionen af foreningens 
regnskab, til GF-forsikring for sponsering af porto i forbindelse med 
udsendelse af Nyt fra Frøslevlejren samt Toptryk Grafisk i Gråsten for 
delsponsorat (farverne) i forbindelse med udgivelsen af Nyt fra 
Frøslevlejren 
   
Alle medlemmer opfordres fortsat til at sende e-mailadresser - det er 
besparende. 
 
Ligeledes vil jeg opfordre til at indsende artikler til brug i Nyt Fra 
Frøslevlejren – uden medlemmernes bistand med billeder og artikler 
intet tidsskrift. 
 
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen. 

 


