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Bestyrelsen 
Ved generalforsamlingen den 4. maj 2017 blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer 
samt suppleant, idet hverken Jens Boddum, Frøslev eller Henning Skjoldager, Lemvig 
ønskede genvalg. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig 
med: H.A.J. Larsen, Bredebro, som formand, Annemette Hess, Frøslevlejrens Eftersko-
le(ny), som næstformand, Jan Amnitzbøl-Krusell, Galten(ny), som kasserer, Mariann 
Bille, Taarstedt(Sydslesvig) som sekretær, Anders Hygum Olsen, Hadsten, som besty-
relsesmedlem og Inge M. Rousing, Dronningmølle(ny) som suppleant. Poul Erik Lau-
ridsen, Aabenraa, har også i 2017 på fortrinlig vis bistået foreningen som webmaster.  

Økonomi 
Foreningens medlemstal, der er af stor betydning for foreningens økonomi, har i årene 
2016 og 2017 været vigende på grund af mange dødsfald i medlemskredsen og er i 
skrivende stund omkring 250 medlemmer. Udsendelse af orienteringer i 2017 er fast-
holdt på samme niveau som i 2016 samt med information via foreningens hjemmeside: 
www.froeslevlejrensvenner.dk – hvor vedtægter, referat fra generalforsamling samt 
referater fra bestyrelsens møder står til rådighed.  

Det var i 2017 muligt med bistand af velvillige sponsorer at udsende ”Frihedsmuseets 
Venners Årsskrift” samt jubilæumsudgaven ”Nyt fra Frøslevlejren”, nr. 100. 

Fremtiden 
Udviklingsplanen, der skal sikre fremtid for Frøslevlejren og udvikle det nationale 
mindesmærke til en mere attraktiv turistdestination, er i 2017 gået ind i en fase, hvor 
der søges fondsmidler. Dette betyder, at 2018 bliver året, hvor arbejdet med at iværk-
sætte visions- og handlingsplanen for Frøslevlejren formentlig sættes i gang. Det bliver 
også året, hvor PR- gruppen, der er nedsat af D.s.i. Frøslevlejren, efter en periode på 
standby aktiveres på brugerniveau. Der skal blandt andet arbejdes med informations-
folderen vedrørende Frøslevlejren. Frøslevlejrens Venner får en aktiv rolle i dette ar-
bejde. 
 
Foreningens formand har i 2017 løbende deltaget i orienterende og opfølgende møder 
med ”Den selvejende institution Frøslevlejren” og Aabenraa kommune.   
 
Foreningens bestyrelse fastholder, i lighed med 2017, prioriteringen af den kommende 
tids arbejde således: 
- opfølgning af det opsøgende arbejde i forhold til samarbejdet med Den selvejende in-

stitution Frøslevlejren samt samtlige brugere i Frøslevlejren og Frøslevlejrens Muse-
um, herunder samarbejdet vedrørende fortsat udsendelse af ”Nyt fra Frøslevlejren”, 

- udleve foreningens formål i vedtægterne § 2, - at støtte og bevare Frøslevlejren med 
dens museer, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter samt fremme interessen for 
og kendskabet til Danmarks frihedskamp 1940 – 1945,  

 - styrkelse af kommunikationen med og orienteringen af medlemmerne og i forbindel-
se hermed udbygge samarbejdet med alle samarbejdspartnere i Frøslevlejren 

- samt fokus på fortsat konsolidering af foreningens økonomi. 

http://www.froeslevlejrensvenner.dk/


Bestyrelsen ønsker alle gamle Frøslevfanger og KZ fanger samt deres pårørende, for-
eningens medlemmer, alle læsere af årsskriftet og de der støtter foreningen Frøslevlej-
rens Venner et godt og lykkebringende nyt år 2018 med et på gensyn den 4. maj 2018. 
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