
Frøslevlejrens Venner 
 
Generalforsamling  onsdag 04.05 2022 kl 16.00 
I foreningslokalerne i barak 7 i Frøslevlejren 
 
Velkomst ved formand Asger Larsen 
 
Mindeord for  
Karl Salling Møller , død maj 2021 
Mogens Henrik Nielsen, død november 2021 
æret være vore afdøde medlemmers minde 
 
1: Valg af dirigent 
    Laila Sølvhøj foreslået og valgt 
 
2: Aflæggelse af beretning for det forløbne år 
     
    Den skriftlige beretning er udsendt som en del af frihedsmuseets Venners  
    Årsskrift. 
     
    Der er på dette tidspunkt ikke nyt om projektet vedrørende Frøslevlejren 
    udover at foreningen har deltaget i en række workshops. 
     
    Nyt fra Frøslevlejren udsendt 11. april 2022. 
    Mødereferater og orienteringer er lagt på forenings hjemmeside, 
    herunder også referatet fra generalforsamlingen den 21. august 2021 
    Foreningens hjemmeside er takket være kasserer Bjarne Hansen atter  
    ajourført, han har lovet at være webmaster indtil videre 
    Der er positivt samarbejde med D.s.i. Frøslevlejren, som sammen med  
    Toptrykgrafisk i Gråsten og GF forsikring har ydet sponsorstøtte til Nyt fra 
    Frøslevlejren nr. 105. 
    
    Ligeledes har Efterskolen ydet støtte i forbindelse med 4. maj 
     
    Frihedsmuseets Venners Årsskrift: Frihedens barske pris er sendt med Post  
    Nord i januar 2022. 5 bøger kom desværre retur som uanbringelige  
    -adressaten ubekendt. Pris for bog og porto var 125 per medlem. 
    Frøslevlejrens brugere har også i 2022 haft et godt samarbejde, bl.a. om 
    fælles åbningstid (Nationalmuseet har dog via centrale beslutninger andre     
    åbningstider) 
    PR-gruppen i Frøslevlejren blev revitaliseret i 2021 med succes – alle i 
    Frøslevlejren deltager. 
 
    Ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen 
  
3:  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 



     Regnskabet godkendt 
 
4:  Bestyrelsens forslag til foreningens aktiviteter det kommende år 

If lg foreningens vedtægter §2 
Foreningens formål er at støtte og bevare Frøslevlejren med 
dens museer, udstil l inger og andre kulturelle aktiviteter, samt 
at fremme interessen for og kendskabet ti l Danmarks 
fr ihedskamp 1940-1945. 
  

5:  Indkomne forslag og evt forslag til ændring af vedtægter 
     Ingen indkomne forslag 
 
6: Fastsættelse af kontingent for det kommende år, nuværende kr. 175 per 
medlem, og kr. 500 per institution eller lignende 
    Forslag om uændret kontingent vedtaget 
 
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
    På valg er: 
    Lasse Ovesen, Frøslevlejrens Efterskole (modtager genvalg) 
    Mariann Bille, Taarstedt (modtager genvalg) 
    Anders Olsen, Hadsten (modtager genvalg) 
    Valg af suppleant Jens Peter Rasmussen (modtager genvalg) 
    Valgt af statsautoriseret revisor (nuværende er Sønderjysk Revision,  
    Padborg) 
     
    De foreslåede kandidater blev genvalgt 
 
8: Eventuelt 

Foreningens inventar inklusive arkiver samt Alex Binneballes Fonds arkiv 
flyttes til H7 sammen med D.s.i. mødelokale, så K7 kan bruges af 
efterskolen til lærerboliger. 

 
Generalforsamlingen 2022 er hermed afsluttet og dirigent Laila Sølvhøj 
nedlægger sit hverv. 
 
 
Referent:  Mariann Bille 
 
 
 

Dirigent: Laila Søvhøj  


