Bestyrelsens beretning for 2017
Siden sidste generalforsamling den 9. februar 2017 afgiver jeg på bestyrelsens vegne et
tilbageblik i kort form, da der jo ikke kan ændres på udførte handlinger. Til gengæld kan
ikke fuldførte eller fejlslagne handlinger forsøges blive udført med fornyet og forbedret
akkuratesse.
Vi har været repræsenteret på Forårsmessen i Magion med et tilfredsstillende resultat,
hvor vi atter markerede os i byen, og også fik nye medlemmer.
Den 25. april vedtog byrådet en samling af museets aktiviteter ude ved Karensminde. En
beslutning, som ikke er noget vi i bestyrelsen går rundt og klapper i vores små hænder
over – tværtimod fælder vi tårer. Når byen og politikerne ikke vil andet, så er kampens
store taber Besættelsessamlingen. Denne dato vil fremover stå som en black dato i vores
kalender. Det skal der ikke herske den mindste tvivl om.
Vi kunne sætte os hen i hjørne og være godt tøsesure, fortsat gale op på stræder og veje,
hvilket kun vil kunne blive opfattet som ”vådeskud” i egen fod.
Vi har valgt at ville arbejde sammen med museet og dets ledelse om fremtiden – ganske
nødtvungent. Dette skulle allerede i det forgangne efterår have udmøntet sig i en udstilling
ude i museumsbygningen syd for Karensminde. Grundet lykkelige omstændigheder hos
personalet ligger det på is til langt senere.

Vi har deltaget i et planlægningsmøde ude i selvsamme bygning sammen med museet og
Karensmindes Venner. Det var en brainstorming, hvor der blev arbejdet med såvel stærke
som svage sider – desværre flest svage sider, som skal rettes og de gode sider, som skal
dyrkes. Alt sammen over tid.
Der er kommet en nyansat person mere til museet. Hendes opgave er at være
projektleder for det nye museum og samtidig at være fundraiser herfor. Hun hedder Mai
Kofoed Lauritsen. Museumsaktiviteter og ønsker om, hvorledes de skal præsenteres, er
hendes arbejdsfelt. Dette arbejde er godt påbegyndt, men der forventes mere aktivitet,
inden der kommer konkret resultat frem.
Ib Møller Nielsen fra vores bestyrelse er blevet indstillet og optaget til at være medlem af
en projektgruppe, som er etableret i forbindelse med det kommende museums byggeri.
I Midtjysk Ugeavis har vi indrykket en større artikel, som på fin og sober måde fortæller hr.
og fru Jensen om Besættelsessamlingens start, opbygning/udvikling og til den blev pakket
ned og så, hvad der er blevet forsøgt gjort fra flere sider på, at bevare og fremvise
samlingen. Desværre med ikke gode synlige resultater frem til i dag. Der er således kun
mulighed for at se lidt af samlingen ude på CF-gården uden prisværdig skiltning og kun
åbent på forudgående bestilling. Det giver jo ikke noget besøgstal, der rykker.
Hvad fremtiden vil bringe ligger ikke i vore hænder – så ville vi nok kunne have sagt noget
andet og mere.
Hvad kan I forvente ind til næste generalforsamling?
I kan forvente en bestyrelse, som fortsat vil arbejde ihærdigt og målrettet frem mod, at
samlingen bliver hevet frem og at den bliver synlig.

I må samtidig være klar over følgende konkrete hurdle medregnes: Samlingen er ikke
vores. Den tilhører museet og Billund Kommune.
Vi er blot venner til samlingen, som gerne vil den dets absolut bedste. En slags
interesseorganisation.
For at vække størst mulig interesse skal vi gerne være mange flere medlemmer –
kassereren vil komme nærmere ind på medlemstallet under regnskabet – idet opbakning
vil styrke og gøre stærkere.
Bestyrelsen vil fortsætte det positive samarbejde, men vi vil også til enhver tid gøre
opmærksom på medlemmernes antal og ønsker baseret på de næsten 2000
støttetilkendegivelser. Et stort og flot antal, som vi nåede sidste år, og som også giver
basis og forhåbninger om endnu flere medlemmer af BEGV.
Vores hjemmeside www.begv.dk er fuldt opdateret, og her vil I fortsat kunne følge med i
bestyrelsens arbejde.

Via det positive samarbejde tror vi fuldt og fast på, at vi kan opnå det bedste resultat. For
at komme så meget frem i lyset som muligt, vil bestyrelsen arbejde interesseret og med
intens interesse rettet mod en skoletjeneste. Her øjner vi store og gode muligheder for at
komme med, blive hørt og være synlige.
Jeg vil her lige nævne, at Slots- og Kulturstyrelsen har udpeget følgende indsatsområder
for Museet: Stations- og Industribyen, Landbruget og Turismen. Besættelsessamlingen og
vi er altså ikke nævnt.
Hvorledes kan du aktiv spille med? Det kan du, når du er med til at opfordre dine venner,
naboer og bekendte til at lade sig tilmelde til vores venneforening til kun kr. 50.- om året.
Vi vil være synlige, når lejlighed gives (messer og forsamlinger osv.), og det vil der bl.a.
blive den 4. maj i år, hvor vi sammen med museet vil afvikle en smuk mindeaften på
Grindsted Kirkegård, i kirken og efterfølgende i Kirkehuset.
Alt er ikke helt på plads endnu i enkeltheder, men du vil snart kunne følge med i
udviklingen på www.begv.dk
Dog kan vi allerede nu afsløre, at der kommer besøg af Jørgen Eeg Sørensen – søn af
Mogens Eeg Sørensen, som blev hentet af Gestapo og endte i koncentrationslejr. Så sæt
allerede nu et kryds i den kalender ud for fredag den 4. maj.

Besættelsessamling Grindsteds Venner Generalforsamling
tirsdag den 5. februar 2018

Velkomst ved formanden Kurt Nørgaard
Der var 22 fremmødte til generalforsamlingen.
Referat:

Pkt. 1
Valg af dirigent
Valgt blev Hans Lund som konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet
Pkt. 2
Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Formanden afgav beretning.
Beretningen blev godkendt. Kan ses nedenstående.
Pkt. 3
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår
(1.1-31.12). I år dog fra 14.9-31.12.2017
Kassereren gennem gik regnskabet. Pt. 128 medlemmer, 17 restancer.
Balance 3.554 kr.
Regnskabet blev godkendt. Kan ses nedenstående.
Pkt. 4
Indkomne forslag.
Bestyrelsen fremsatte følgende ændringsforslag til Vedtægter for foreningen, § 7:
Bestyrelsen udpeger efter generalforsamlingen én person til bestyrelsen for Billund
Kommunes Museer.
I tilfælde af dennes forfald overtages posten af formanden for BEGV til senest kommende
generalforsamling.
Ændringsforslaget blev godkendt og er tilføjet vedtægterne.
Pkt. 5
Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastsat uændret til 50 kr. om året pr. person.
Pkt. 6

Valg til bestyrelsen.
Valgt blev de opstillede kandidater Harry Hansen, Henrik Gregersen og Kurt Nørgaard.
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, jfr. vedtægtens § 7.
Kurt Nørgaard blev genvalgt.
Pkt. 7
Valg til suppleanter.
Valgt blev de opstillede kandidater Peter Jessen og Alex Wraae.
Pkt. 8
Valg af revisorer.
Valgt blev de opstillede kandidater Tom Michelsen og Jens Lind.
Pkt. 9
Valg af revisorsuppleant.
Valgt blev Hans Lund
Pkt.10
Eventuelt
A Indlæg ved formanden for Billund Kommunes Museer Harry Hansen, som også er
foreningens kontaktperson til kommunens museer:
Berettede om møder med Slots- og Kulstyrelsen.
Endvidere om møder med Kulturudvalget, som har nedsat projekt- og styregrupper.
Problem: Aner pt. ikke, hvad det nye byråd vil.
Det synes dog trods alt, som om der er ved at komme skred i det!
Vil også arbejde for, at det, at kommunen vil kaldes ”Børnenes
Hovedstad”, også indarbejdes i museumsplanerne.
Fortalte også lidt om museets kommende planer fremover. Heri indgår
Besættelsessamlingen også.
Kommende fremtid for Museerne i Danmark økonomisk, tendens:
De større vil blive større, hvorved de mindre vil blive mindre eller helt forsvinder.
Besættelsessamlingens magasiner er blevet kritiseret voldsomt af S.- og K. styrelsen. Alle
genstande skal derfor gennemgås og katalogiseres.
Forslag fra Harry H., at der blev arrangeret tur til Esbjerg, for at se deres
besættelsessamling.
B Enkelte fremkom med forskellige bemærkning bl.a. i relation til Harry H`s indlæg.
C Formanden fremviste og forklarede detaillierne i foreningens nye logo. Vil komme på
hjemmesiden.

D Formanden gjorde opmærksom på mindeaften, som afholdes 4. maj kl.19:00 på
Grindsted kirkegård og senere i kirken.
Nyt initiativ, som måske kan blive tradition.
Nærmere herom kan ses på hjemmeside.
E Formanden kommenterede også Harry H`s forslag om besøg i Esbjerg. Bliver der et
arrangement, vil det kunne ses på hjemmesiden.
Efter generalforsamlingen blev Frihedsmuseet på heden vist. Ruth og Erik BrandtChristensen henholdsvis sang og fremviste samlingen, som lå i kælderen på Vestre Skole.
Referent
Gert Skouman

