
                                                                         

                                          

                                                                                                                                                                           Henrik Dam Kristensen 

 

Der indkaldes til generalforsamling, onsdag, den 8. februar 2023 kl. 19.00 

Mødestedet - Store sal - Nygade 29 - Grindsted                         
                   

                     Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for 2022 

3. Regnskab for 2022 

4. Fastsættelse af kontingent for 2023 

5. Indkomne forslag:  skal være formanden i hænde senest d. 1/2-2023 

6. Valg af bestyrelse: 

a. Finn Odegaard ønsker ikke genvalg 

b. Ib Møller Nielsen modtager genvalg 

Bestyrelsen indstiller Allan Munk Nielsen som nyt medlem 

7. Valg af 2 suppleanter: 

a. Alex Wraae modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Torben 

Plagborg 

b. Søren Flensted modtager genvalg 

8. Valg af 2 bilagskontrollanter: 

a. Tom Michelsen modtager genvalg 

b. Jens Lind modtager genvalg 

9. Valg af bilagskontrollant suppleant: 

a. Henrik Gregersen modtager genvalg 

10.  Evt. 

 

Efter generalforsamlingen vil fhv. minister og fhv. formand for 

Folketinget Henrik Dam Kristensen fortælle om ideer, planer og visioner 

for Mark/Billund kommunes Museer. 

Med venlig hilsen 

Finn Odegaard, formand 

20814776/odegaard@svenet.dk 

mailto:20814776/odegaard@svenet.dk


Bestyrelsens beretning for 2022 

 

Året 2022 blev året, hvor vi kom ud ad  Corona-epidemiens skygge, og igen kunne vende tilbage til 

normale forhold i samfundet, og dermed også i BEGV.  

Generalforsamlingen blev afholdt den 9. februar med 24 deltagere.  Bestyrelsens beretning og 

regnskab blev vedtaget. Kontingentet blev uændret kr. 50,-. Ud ad bestyrelsen trådte Kurt 

Nørgaard og nyvalgt blev Thomas Kirkfeldt. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 

Formand: Finn Odegaard, næstformand: Ib Møller Nielsen, kasserer: Hans Lund, sekretær: Thomas 

Kirkfeldt og menigt medlem: Harry Hansen. Kurt Nørgaard har lovet at være bestyrelsen 

behjælpelig samt vedligeholde vores hjemmeside. 

Øvrige valg var genvalg, og efter generalforsamlingen berettede Harry Hansen engageret og 

spændende om barndoms hjemmet tæt på Vandel flyveplads under besættelsen. 

9. april arrangerede vi i samarbejde med Grindsted Bio filmen: De forbandede år 2, der skildrer 

besættelses årene 1943-45. Filmen var en snig premiere og vi havde sendt invitationer ud til 

Ældresagen i Grindsted og Billund, Høreforeningen Billund og Dr. Hansens venner. Der var 100 

deltagere. 

4. maj blev der nedlagt en krans på Laust Nielsens grav, og derefter blomsterbuketter på de 4 

fredede grave. Der var 4 fanevagter til stede og vi fik en trompet fanfare. Tak til dem, der troede 

på noget større, og som havde mod og moralsk viljestyrke til at kæmpe, da verden stod i brand for 

deres land og demokratiet. 

Derefter gik vi til Kirkehuset og hørte et spændende, gribende og rørende foredrag af Peter 

Jepsen, Give om det at være ”søn af fjenden”. Peter Jepsen var søn af en dansk mor og en 

tysk/østrigsk underofficer, som havde begået selvmord inden sønnen blev født. Peter Jepsen 

voksede op hos sine bedsteforældre. Der deltog 50 i arrangementet. 

Samme aften havde BEGV sammen med andre frivillighedsforeninger arrangeret en Ukraine 

ceremoni på Torvet i Grindsted med taler og sange. Der var fakler langs ruten og mange havde 

tændt lys i vinduerne. Der deltog ca. 250. 

29. august. Mindehøjtideligheden begyndte med en andagt ved sognepræst Steen Søvndal i 

kirken, kransenedlægning på Knud Børge Madsens grav, som skete i samarbejde med Jydske 

Dragonregiment fra Holstebro. Der var kommet adskillige 4. årgang skoleelever fra Grindsted 

Privatskole og Lynghedeskolen tilstede, samt 4 faner, der stod æresvagt. 

Der blev nedlagt 3 buketter blomster fra Dragonregimentet, Besættelsessamling Grindsteds 

Venner og FDF i Grindsted, og Dragonchef Anders Poulsen fortalte om Knud Børge Madsen.  



Dragonchefen Anders Poulsen takkede for BEGV`s opbakning til den årligt tilbagevendende 

begivenhed med at overrække Dragonregimentets skjold til Kurt Nørgaard, som modtager på 

BEGV`s vegne, og som tak for indsats med at arrangere dagen.  Regimentets valgsprog er Fortes-

Fortuna-Juvat – som oversat betyder lykken står den kække bi. 

Der var et pænt fremmøde.  

Vi kunne den 14/9 læse i JyskeVestkysten, at fhv. minister og snart fhv. formand for Folketinget 

Henrik Dam Kristensen, Grindsted var blevet udpeget som ny formand for Mark/Billund 

kommunens Museer, og det betyder derfor, at Harry Hansen fratræder formandskabet. Vi takker 

Harry mange gange for hans engagement og ihærdighed, og byder Henrik velkommen til et godt 

og konstruktiv samarbejde. 

Den 26. oktober indbød foreningen vore medlemmer til en foredragsaften med forfatteren Leif 

Blædel, der talte over emnet: ”Et halvt år i Gestapos klør” om morfaderens oplevelser under 2. 

verdenskrig. Det blev en god og spændende aften med 35 deltagere 

Den 26. november blev der som de foregående år lagt vinterpynt på de fredede grave på 

Grindsted kirkegård. 

Vi har kun sporadisk haft kontakt med Mark/Billund kommunes Museer i årets løb. Vi har 

forespurgt, om det var muligt enten at få krigsmindeguiden genoptrykt eller købe restpartiet. Vi 

har fået lovning på at købe 50-100 stk. , men vi har ikke dags dato modtaget dem. 

Vi er blevet orienteret om, at Mark/Billund kommunes Museer samarbejder med Frøslevlejrens 

Museum og Museum Kolding om et projekt, der hedder ”De sorte busser”. Det handler kort om at 

fortælle besættelsestidens historie på en ny måde. Man kan tilkøbe en pakke, hvor man i sorte 

busser med mørklægnings gardiner og lydanlæg starter en oplevelse: Først kører man til 

Mark/Billund kommunens Museer, hvor man oplever ”Spor af besættelsen”, møder en 

jernbanesabotør, der bliver sendt til Staldgården i Kolding, og her ser man, hvilken tortur han 

udsættes for, og derefter sendes videre til Frøslevlejren. Sabotøren sendes fra Frøslevlejren til 

Neuengamme, og dette symboliseres ved, at bussen på tilbagevejen til trekantsområdet ændres til 

en mørk kreaturvogn, hvor vi med lyd og stærk fortælling fornemmer rædslerne på denne rejse.  

Det lyder spændende, men om vi bliver inddraget, ved vi ikke. 

Foreningen har fået nyt logo med udgangspunkt i frihedsarmbindet, som er indrammet af 

Dannebrog, 1 hjælm, engelsk flyver samt forkortelsen BEGV for foreningens navn. Stor tak til 

Vibeke Andersen og Kurt Nørgaard, som har sørget for det. 

Det er trist, at JV er så fodslæbende, at når der kommer et færdigt oplæg fra foreningen, lige til at 

trykke, ikke gør det. Det tjener ikke lokalredaktionen til ros. 

Der har været afholdt 4 fysiske bestyrelsesmøder og flere kontakter via mails. 

Stor tak til bestyrelsen for jeres kæmpeindsats og gode samarbejde i 2022, og med disse ord giver 

jeg ordet tilbage til dirigenten – tak for året og tak for jeres opmærksomhed. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


