
Protokollat fra generalforsamlingen 05.02.2019  

Pkt. 1  Som dirigent valgtes Christian Jørgensen uden modkandidater og som referent 

Ingolf Bang. Christian Jørgensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet. Som stemmetællere valgtes Carsten Sander og Birgit Eliseholm.  

Pkt. 2 Formandens beretning med oplysninger om fremtidige arrangementer– vedlagt som 

bilag. Carsten Sander omtalte som tillæg et arrangement, som afholdes i Filskov 24 juni, 

omhandlende en soldats oplevelser under krigen i Filskov. Knud Jepsen efterlyste 

oplysninger om, hvor de mange effekter fra besættelsessamlingen befinder sig. Effekterne 

ligger for øjeblikket i magasiner flere steder. Der bliver magasinplads til effekterne i den 

nye bygning, som bygges ved museumsgården, når byggebevilling er opnået. Beretningen 

blev godkendt med applaus.  

Pkt. 3 Kasserer Finn Odegaard fremlagde regnskabet og nævnte. Vi har 124 medlemmer. 

Har modtaget en flot donation fra K.G. Hansen på kr.15.000.- Regnskab vedlagt. 

Kontingent for næste år er uændret, og der udsendes snarest opkrævning med angivelse 

af konto nr. Regnskabet blev godkendt med applaus.  

Pkt. 4 Der var ikke modtaget nogen forslag.  

Pkt. 5 Valg På valg for de næste 2 år var Finn Odegaard og Ib Møller Nielsen – begge 

modtog genvalg og blev valgt med applaus. Som suppleant blev genvalgt Peter Jessen, 

og som 2`suppleant var der genvalg til Alex Wraae. Revisorer for næste år valgtes Tom 

Michelsen (var ikke tilstede, men havde mundtlig sagt ja tak til jobbet). Videre blev også 

Jens Lind genvalgt. Revisorsuppleant Hans Lund havde også mundtlig tilkendegivet sin 

villighed til jobbet.  

Pkt. 6 Evt. Alex Wraae ville gerne vide hvor mange der har besøgt samlingen den sidste 

tid. Carsten Sander – vi bliver dig svar skyldig, men finder ud af det – samlingen har i 

øjeblikket kummerlige forhold. Alex vil gerne have samlingen et sted i midtbyen. Harry 

Hansen roser beslutningen om et magasin/udstilling ved Karensminde og fortæller, at der 

er lavet 3 projektforslag hertil ved Karensminde: ét til 40 – ét til 70 og ét til 130 mil. 

Forslagene har været forelagt byrådet, og deres indstilling er rettet mod projektet til 130 

mil. En gruppe arbejder nu videre med finansiering og detail projektering. Der udarbejdes 

ansøgninger til diverse fonde. Knud Jepsen er særdeles forbavset over prisen og spørger, 

hvad mon kommunen vil ”bøsse” med, og hvad med Lego fonden???  

Museumsinspektør Anna Louise Siggaard fortæller, at der er forskellige regler hos 

forskellige fonde for ansøgning, så derfor skal ansøgninger udarbejdes korrekte. Kurt 

Nørgaard spørger, om det er en ide at lave en hjemmeside med nyhedsbreve – Ingolf gør 

opmærksom på, at det må være korte og præcise indlæg, hvis siderne skal blive læst. 

Kvittering skal tilsendes medlemmet ved indmeldelse/kontingentbetaling. Ved diverse 

arrangementer ønskes mailadvisering en uge før afholdelse. Christian Jørgensen afslutter 

sit hverv og takker for god ro og orden, og Kurt slutter generalforsamlingen med tak for 

hjælp fra Christian og Ingolf.  

Referent   

Ingolf Bang  

   

 



Bestyrelsens beretning for 2018  

   

Siden sidste generalforsamling i februar 2017 har vi været engageret i adskillige 

arrangementer og møder. Da det jo er afviklede opgaver og der ikke kan ændres herpå, vil 

vi i vores beretning kun ganske kort omtale disse.  

Generalforsamlingen var pænt besøgt med en god snes fremmødte og med god og saglig 

debat.  

Der var 3 spændende historier fortalt af Karen Søgaard, Harry Hansen og Jens Yde den 9. 

april på CF - gården.  

4.maj blev en meget smuk og minderig aften med kransenedlæggelse på de 4 mindegrave 

på Grindsted Kirkegård. Harry Hansen bød velkommen til omkring 150 mennesker på en 

usædvanlig flot forsommeraften. Finn Prip Pedersen, Stephanie Storbank, Henrik 

Gregersen og Ib Møller Nielsen lagde kransene ned. Hjemmeværn og Forsvarsbrødrene 

var der med faner. FDF spillede flotte fanfarer. I kirken holdt Egil Hvid-Olsen en smuk 

mindegudstjeneste og Jørgen Eeg Sørensen fortalte levende og meget fængslende om 

faderen Mogens Eeg Sørensen, der blev taget den 7. oktober 1944 sammen med karlen 

Søren Boysen Madsen af Gestapo, og jeg fik lov til at oplæse et brev fra Jørgens 

barnepige - Gerda Thorø Plauborg, som i dag er bosiddende i Tistrup og som var til stede i 

kirken. Hun havde ikke set Jørgen siden hin skæbneaften den 7. oktober 1944. Det blev et 

specielt og bevæget møde mellem de to.  

Dagen efter var der rundvisning på CF-gården.  

Bestyrelsen har i maj afviklet et ”velkomstmøde” med Stephanie Storbank formand for 

Unge og Kulturudvalget, hvor vi hver for sig berettede om vore synspunkter. Godt og 

udbytterigt vil vi tillade os at kalde det.  

29. august var vi til kransenedlæggelse med dragonerne fra Holstebro og Viborg på kornet 

Knud Børge Madsens grav. Derefter var der mindegudstjeneste i kirken ved Steen 

Søvndal.  

Den 22. september var 18 fra vores foreningsmedlemmer sammen med medlemmer fra 

Grindsted Omegns Slægt Forening på besøg i Vandel Bunkermuseum på deres sidste 

åbningsdag.  

Den 7. november var der sammen med Ældresagen ca. 250 mennesker til stede på Vestre 

Skole for at høre om Arlette – pigen som ”overlevede” Auschwitz. En virkelig succesfuld 

dag og med næsten knugende tavshed fra de helt unge lyttere fra 7. og 8. årgang på 

Vestre Skole.  

18. november introduceredes en krigsmindeguide over mindesmærker fra 

Besættelsestiden i Billund Kommune. Det skete på afdøde Brandt-Christensens 

fødselsdag, og hvor to af Brandts børn og deres ægtefæller deltog.  

Dagen før første søndag i advent blev der lagt ”vinterblomster” på de fire mindegrave på 

Grindsted Kirkegård.  

Udover bestyrelsesmøder har der været flere møder med personale fra museet, hvilket 

også vil blive tilfældet i 2019 og fremover, og hermed går beretningen over i fremtiden og 

de opgaver, som ligger og venter og som vi har påtaget os.   



   

Det sidste vil jeg tage først.  

   

Bestyrelsen har påtaget sig opgaven med at fastholde en aften den 4. maj og pynt til 1. 

søndag i Advent. Det har tidligere været Finn Prip Pedersen og Ally Nielsen, som har 

været Primus Motor, men de har ønsket, at vi overtager, hvilket vi har sagt ja til godt 

støttet økonomisk af Inger KG Hansens Fond.  

Samarbejdet med ledelse i Billund Kommunes Museer vil fortsat have meget høj prioritet 

for at fastholde vores formålsparagraf med det alt overskyggende tema: At få samlingen 

frem i lyset i størst mulig udstrækning. At det ikke bliver 100 % efter vores ønske, er en 

anden sag, som vi ikke skal uddybe yderligere.  

Her i løbet af foråret – gerne ret snart – vil der blive lavet en udstilling ude ved 

Karensminde. Overskriften vil være: Sporet af besættelsen. Her er vi med på de indre 

linier, som praktiske medhjælpere. Selve indhold og tanker overlader vi til vores gæst her i 

aften – museumsinspektør Anna Louise Siggaard fra museet – om at sætte ord på.  

Den 4. maj er endnu ikke helt færdig tilrettelagt, men der vil løbende kunne følges med på 

vores hjemmeside www.begv.dk  

Der vil være kransenedlæggelse på Grindsted Kirkegård den 29. august. Her kender vi 

ikke det nøjagtige tidspunkt – et tidspunkt som kommer fra dragonerne i Holstebro og 

Viborg. Også her kan I følge med på vores hjemmeside www.begv.dk  

Vi har et par ideer i støbeskeen omkring et eller arrangement a la Arlette på en eller anden 

måde, men det er endnu ikke endelig afklaret. Igen kig ind på vores hjemmeside 

www.begv.dk  

I samarbejde med Museet vil vi arrangere to aftener, hvor Carsten Sander Christensen vil 

fortælle om Slavekrigen 1848 – 50 og Krigen 1864 – begge dele belyst lokalt. Det er 

henholdsvis den 20. marts og den 3. april.  

Der er planer om at udarbejde en app omkring krigsmindeguiden og ganske sikkert med 

mere indhold. Også her vil jeg lade Anna Louise sætte ord på, men vi vil naturligvis være 

med hele vejen som sparringspartner og medhjælpere.  

Dertil kommer bestyrelsesmøder og møder med museet, og fortsat ønsker vi at dyrke 

samarbejdet med museets ledelse og medarbejdere.  

Sidst men ikke mindst vil vi forsat bestræbe os på, at få flere medlemmer i vores forening, 

og her har I en god og aktiv mulighed for at hjælpe til ved at henvise til hjemmesiden 

www.begv.dk, hvor tilmelding forgår. Der skal kun indtastes navn, e-mail og 

telefonnummer. Prisen har indtil i aften været 50.- kr., og her vil vores kasserer på et punkt 

senere komme nærmere ind på beløb og opkrævning.  

Med disse ord vil jeg overlade bestyrelsens beretning til generalforsamlingen. 

 



 


