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Referat af generalforsamling 21.08.2021 kl. 14.00 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent.  
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.  
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  
4. Bestyrelsens forslag til foreningens aktiviteter for det kommende år.  
5. Indkomne forslag og eventuelle forslag til vedtægter ændringer.  
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
8. Valg af statsautoriseret revisor.  
9. Eventuelt. 
 
Formand Asger Larsen byder velkommen og udtaler mindeord om de bortgå-
ede medlemmer. 

ad 1) Jens Peter Rasmussen forslået og valgt som dirigent. Generalforsamlin-
gen blev erklæret lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 

ad 2) formand Asger Larsen aflægger beretning for de forløbne to år på grund 
af COVID-19 situationen, -den skriftlige del af beretningen er sendt til medlem-
merne som en del af Frøslevlejrens Venners Årsskrift. 

Der har været afholdt to bestyrelsesmøder, og bestyrelsen har haft online-kon-
takt. 

Den fælles hjemmeside er aktiv. Frøslevlejrens PR-gruppe, som alle brugere 
deltager i er revitaliseret for at igangsætte tiltag, der kan øge interessen for 
Frøslevlejren og øge gæstetallet. 

Nye personer i Frøslevlejren er efterskoleforstander Lasse Ovesen og Muse-
umsleder Morten Teilmann-Jørgensen, de bydes velkommen. Samtidig blev der 
rettet en tak til tidligere forstander Annemette Hess og tidligere museumsleder 
Henrik Skov for godt samarbejde. 

Mail fra medlem H.J. Goldsmidt, København, der støttede foreningens arbejde 
og forslag samt ønskede forsamlingen en god generalforsamling. Mailen blev 
læst op. 

Nyt fra Frøslevlejren nr. 103 og 104 er udsendt og lagt på hjemmesiden. Tak 
til alle, der har bidraget med artikler. Uden medlemmernes artikler intet tids-
skrift.  Artikler til nr. 105 efterlyses og modtages med tak. 

Årsskriftet fra Frihedsmuseet er sendt til alle medlemmer, portoen er dyr, og 
det er ærgerligt med returneredes forsendelser på grund af manglende infor-
mation om adresseskift. Ønskeligt om alle medlemmer havde oplyst e-mail-
adresser til forsendelse af informationer og opkrævning af medlemskontingent.  
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Tak til medlemmerne for at støtte Frøslevlejrens Venner og bestyrelsen. 

Tak til sponsorerne for at støtte foreningens arbejde. 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 

Tak til webmaster Poul Erik Lauritsen for arbejdet med vores hjemmeside. 

ad 3). Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt. 

ad 4). Fremgår af foreningens årsberetning i Frihedsmuseets Venner Årsskrift 
2020. 

ad 5). Ingen indkomne forslag 

ad 6). Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af årligt kontingent for enkeltperso-
ner fra kr. 125 til kr. 175 og for foreninger og organisationer fra kr. 400 til kr. 
500 per år med baggrund i de øgede omkostninger med indkøb og forsendelse 
(porto) af Frihedsmuseets Venner Årsskrift samt Nyt fra Frøslevlejren. 

Dette blev vedtaget af generalforsamlingen. 

ad 7) Valg af Bestyrelse: 

På grund af den lange tid siden sidste generalforsamling med valg var alle på 
valg ved denne generalforsamling 

Følgende blev foreslået og genvalgt: 

Asger Larsen, Bredebro – genvalgt for perioden 2021 - 2023 

Anders Olsen, Hadsten – genvalgt for perioden 2021 -2022 

Bjarne Hansen, Ryslinge -genvalgt for perioden 2021 - 2023 

Mariann Bille, Taarstedt – genvalgt for perioden 2021 - 2022 

Som nyt bestyrelsesmedlem blev Lasse Ovesen, Frøslevlejrens efterskole, for-
slået og valgt for perioden 2021 - 2022 

Som suppleant (på valg hvert år) blev Jens Peter Rasmussen, Sønderborg fo-
reslået og valgt for perioden 2021 - 2022 

Tak til Mikkel Blønd Vestergård, som ikke har ønsket genvalg for arbejdet i be-
styrelsen. 

ad 8). Valg af revisorer (på valg hvert år): Sønderjysk revision blev genvalgt 
for perioden 2021 - 2022 

ad 9) Eventuelt 

Gøres der noget for at få andre organisationer og aktiviteter hertil? 
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svar: det er Dsi Frøslevlejren, der sørger for det (tages med til kommende bru-
germøde). 

PR-gruppen vil også se på det. 

Information: de røde barakker ejes af DSI Frøslevlejren, de brune barakker 
ejes af Nationalmuseet, grund og P-plads ejes af Naturstyrelsen. 

En ide med pile på asfalten som vejvisere blev foreslået? 

Cafeens åbningstider efterlyses. 

Information til busselskaber bør ændres eller følges op, så der bliver mere tid i 
lejren. 

Der pegedes på manglende brugermøder med bemærkning om, at Dsi Frøslev-
lejren forsømmer sin opgave overfor os. 

Afslutning: Tak til dirigenten, Tak til forsamlingen for et godt og konstruktivt 
møde. 
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