
 

 

 

 

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Besættelsessamling Grindsted Venner 

den 30. januar på Mødestedet, Nygade 31 i Atelieret kl. 19:00  

  

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år   

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår (1/1 – 31/12)  

4. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 8 dage før  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Valg til bestyrelsen  

 Efter tur afgår:   Harry Hansen – villig til genvalg  

       Henrik Gregersen – ikke villig til genvalg   

       Kurt Nørgaard – villig til genvalg    

7. Valg af suppleanter Peter Jessen Alex Wraae  

8. Valg af revisorer  Jens Lind Tom Michelsen  

9. Valg af suppleant Hans Lund  

10. Eventuelt   

Herefter får vi besøg af Elna Sørensen fra Karensmindes Venner.  Hun vil lægge op 

til en snak om, hvorledes vi har gavn og glæde af hinanden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beretningen er delt op i to afsnit. 
 
Det første afsnit er om, det som er udført og som ikke kan ændres. 
Den andet afsnit er om, det er planlagt, som kan ændres og udvides. 
 
Jeg kigger først tilbage. 
Sidste år til generalforsamlingen var der mødt en god snes frem, hvilket vi er glade ved, og 
vi håber, at denne tendens også vil være tilfældet fremover. (Ønske på det tidspunkt 
beretningen er lavet, men ses først her i aften). 
Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder samt adskillige ad hoc snakke i flere 
sammenhænge, samt et besøg i showroom i bygningen ved Karensminde. En 
plancheudstilling, som fortæller uddybende om fremtidens planer for museet og dermed 
også for besættelsessamlingen. 
Dette sammen med det, som jeg fortsætter med, fortæller om et spændende og 
konstruktivt samarbejde mellem museet og os, og det vil vi arbejde intenst på at 
videreudvikle til et gensidigt positiv. 
3 årskrigen 1848 – 50 (slavekrigen) med Carsten Sander som fortælleren og krigen i 1864 
også med Carsten som fortælleren har vi været med omkring. 
4. maj om aftenen forestod vi og museet mindeaftenen på Grindsted Kirkegård ved de fire 
fredede mindegrave med en efterfølgende mindesammenkomst i kirken forestået af Bodil 
Raakjær Jensen. Desuden deltog hjemmeværn og Forsvarsbrødrene og med to 
familiemedlemmer Søvndal på trompet, Apoteket, fire til at nedlægge blomster og byen i 
øvrigt. Vi var omkring 100 mennesker til denne smukke og højtidelige aften. 
I juni havde vi et spændende besøg af den franske pige Arlette, som gennemlevede en 
forfærdelig tid i Auschwitz. Hun slap derfra med brændemærket nummer 74853 på armen 
og ar på sjælen, men med livet i behold. Thomas Kvist Christiansen videregav sammen 
med Arlette en gribende beretning. 8o borgere var intenst lyttende mødt op på 
Mødestedet. I søndags var der 50 til filmen i Kino og med Thomas, som havde et fornemt 
oplæg til filmen. 
Sammen med Lokalhistorisk Arkiv i Filskov deltog vi i højtidelig markering af tabet af 
Svend Immanuel Moustgaard 24. juli 1944 i et slag ved Caen i Frankrig (som canadisk 
soldat efter at være immigreret til Canada 1926). En smuk aften med en flok på næsten 
100 i kirken og efterfølgende afslutning i Viadukthallen, hvor Ole Moustgaard fremviste og 
fortalte mange minder. 
29. august er der tradition for, at dragonerne fra Holstebro nedlægger krans på Knud 
Børge Madsens grav på Grindsted Kirkegård, hvilket museet og vi også deltog i med 
blomsternedlæggelse. Vi var ca. 20 mennesker, hvilket imponerede majoren, for det er 
han ikke vant til de andre steder, de kommer. 
Sammen med Rotary Billund har vi været initiativtager til at få vedligeholdt propellen på 
Koldingvej i Billund. Propellen fra det fly, som blev skudt ned i Plougslund Mose den 27. 
april 1944. 
Dagen før første søndag i Advent vinterpynter vi pr. tradition de fire fredede mindegrave 
på Grindsted Kirkegård med hjælp fra Inger K. G. Hansens Fond. 
Vi har udsendt julehilsen til medlemmerne sammen med indkaldelse til 
generalforsamlingen her i aften og med oplysning om filmen om Arlette i Grindsted Kino 
den 26. januar 2020 med oplæg, kaffe og filmen. 
Det har været et travlt år. Det har været spændende. Der er grundlagt et godt samarbejde 
med museet, og vi føler os også velanskrevet og hørt i den politiske verden. Så vi kan 
kigge tilbage på et godt år. 
Det har også været et godt år, når vi kigger på medlemstallet, hvilket vil fremgå af 
regnskabet senere. 
 



Det var så det som ikke kan ændres, og nu kommer vi så til det, som vi påtænker for 
resten af 2020 og som forhåbentlig vil gribe videre ind i årene fremadrettet. 
 
Der er kommet en app USEUM, som fortæller om de krigsmindemærker fra 1940 – 45, og 
som findes i Billund Kommune. Den vil kunne benyttes af enhver med en mobiltelefon. 
Men der udgives også en papirudgave stærkt forbedret i forhold til første udgave i løbet af 
kort tid. 
Carsten Sander Christensen vil den 4. marts og den 18. marts i Magion afvikle aftener 
over emnet: Besættelsen af Grindsted, og han vil også den 13. maj, som opfølgning på de 
to aftener, arrangere byvandring. Vi vil naturligvis være en del heraf. 
9. april 2020 er det 80 år siden de tyske fly om morgenen kom drønende op over Danmark 
efterfulgt af soldater på landjorden. Indledning til 5 mørke besættelsesår. Dette markerer 
Museet, men det vides endnu ikke, hvorledes. 
27. april vil der blive afholdt et større mindearrangement på 75 årsdagen for 
nedskydningen af det engelske fly i Plougslund Mose. Her deltager vi sammen med bl.a. 
Lokalhistorisk Arkiv i Billund, Rotary Billund med flere. Selve programmet er ikke fastlagt 
endeligt, men det vil blive spændende og noget større end vanligt. Der vil vist nok komme 
efterkommere til den omkomne og de overlevende (5 i alt) fra styrtet. Usikkert endnu. I 
skal nok blive adviseret herom senere i dagspressen. Men det bliver kl. 16:30 på 
parkeringspladsen ved Propellen på Koldingvej ca. 1 km syd for Billund. 
Den 4. maj fastholder vi traditionen i Grindsted – og i år er det 75 år siden, at tyskerne 
måtte kapitulere – og det vil vi markere sammen med museet, hjemmeværn, 
forsvarsbrødre, trompetfanfare, Apoteket og byen i øvrigt ved en mindesammenkomst på 
kirkegården og i kirken. Vi håber på vejret, og at rigtig mange vil møde frem til denne 
smukke, højtidelige og stemningsfyldte aften. 
Fremme ved den 29. august, hvor der igen vil være en smuk formiddag (kl. ca. 10:30 – 
11:00) på Grindsted Kirkegård, når dragonerne fra Holstebro møder op til 
kransenedlæggelse. Vi vil her forsøge at overraske majoren ved at få fat i en flok 
skoleelever til den dag – det bliver jo trods alt dem, som på et tidspunkt skal tage over, når 
vi andre er væk. Og så er det jo en god ide, at få dem engageret allerede nu. 
Den sidste dag inden første søndag i Advent vil vi igen sørge for vinterpyntning af de fire 
fredede mindegrave på Grindsted Kirkegård. 
Flere opgaver vil kunne opstå hen over året 2020.  
Men den helt store opgave i 2020 bliver en udstilling i bygningen over for Karensminde. 
Besættelsessamlingen har i år været pakket ned i 25 år, men nu skal den frem – i hvert 
fald noget af den. Museet med Anna Louise i spidsen har sammen med os fremskaffet 
økonomien, så det bliver muligt af få lavet en spændende og forhåbentlig både kreativ og 
flot udstilling, som vil komme til at hedde: SPOR AF BESÆTTELSEN. 
Vi har allerede deltaget en hel del i planlægningen, men der vil blive krævet meget mere af 
os inden udstillingen står klar til ferniseringen i efteråret 2020. Det skal være i 2020, vi skal 
være færdige. Det bliver forhåbentlig en gave til os alle, som vi kan være stolte af, glade 
og tilfredse over. 
Alt sammen skabes vores eksistens på baggrund af samarbejde, og det vil blive virkelig 
styrket og videreudviklet i 2020 med de spændende aktiviteter, som er påbegyndt og som 
færdiggøres til en værdig fremtid for Besættelsessamlingen. Det er du med dit 
medlemskab af Besættelsessamling Grindsted Venner (BEGV) en væsentlig del af. Vi får 
fornyet energi i vores arbejde, og du og vi bliver sammen hørt og sætter vores fodspor 
rundt om i det kommunale system for vores indsats. 
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Referat fra generalforsamling i ”Besættelsessamling Grindsteds Venner” 

 

Ad 1: Kjeld Kaad-Hansen valgtes til dirigent. Carsten Sander Christensen og Anne Louise 

Siggaard valgtes som stemmetællere. 

Ad 2: Formanden fremlagde beretning. Denne blev enstemmigt godkendt. 

Ad 3: Kassereren fremlagde regnskabet. Dette blev enstemmigt godkendt. Der er nu 136 

medlemmer af foreningen. 

Ad 4: Formanden fremlagde på bestyrelsens vegne forslag til mindre ændring af 

vedtægterne. Disse blev enstemmigt vedtaget med et par småændringer. 

Ad 5: Bestyrelsen indstillede at kontingentet ikke ændres. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 6: Harry Hansen genvalgtes enstemmigt. Kurt Nørgaard genvalgtes enstemmigt som 

formand. Hans Lund Pedersen valgtes enstemmigt som nyt medlem til bestyrelsen. 

Ad 7: Begge suppleanter genvalgtes enstemmigt for et år. 

Ad 8: Begge revisorer genvalgtes enstemmigt. 

Ad 9:  Henrik D. Gregersen valgtes enstemmigt som ny revisor suppleant. 

At 10: Der var intet under Eventuelt. 

 

 


