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Tlf.: 2147 4133 · Mail: jenschristensen@mail.dk · Hjemmeside: www.sydslesvigsk-udvalg.dk

Referat fra generalforsamling
onsdag den 27. april 2016 kl. 14.00
på Folkehjem i Aabenraa
Inden påbegyndelse af generalforsamlingen blev Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945's nye
fane indviet og de første søm blev slået i af generalkonsul Henrik Becker-Christensen, oberst
Leif Nielsen og fru Marie Hess. Landsformand for Danmarks-samfundet Erik Fage-Pedersen
holdt talen.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og protokolfører
 Formanden Helge Moosmann bød velkommen til årets generalforsamling og vi
begyndte med at mindes de der var gået bort siden sidst.
 Formanden nævnte Antje Hansen, der til sin død var en stor hjælp og inspirator
for sin mand, medredaktør ved bladet Mogens Bernhard Hansen.
 Inklusive inviterede gæster og bestyrelsesmedlemmer, deltog ca. 20 personer i
generalforsamlingen.
 Ib Schnoor blev valgt som dirigent og Jens Christensen som referent.
 Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og dagsordenen opfyldte ligeledes
kravene i vedtægten.
 Dirigenten indledte med at fortælle lidt om sin rekrut-tid i Haderslev i 1949.
2. Formandens beretning
 Formanden redegjorde for de aktiviteter, der er pågået siden sidst.
o I februar samledes de nationale foreninger.
o Der er uddelt legater til elever på de to gymnasier A. P. Møller skolen og
Duborg skolen, i alt kr. 20.000,- pr. gymnasium.
o Der er uddelt legater til elever på Ejderskolen i Rendsborg og Husum
Danske Skole, i alt 4.000 kr. pr. skole.
o Der er uddelt legater til Syddansk Universitet i Sønderborg, i alt
kr. 10.000,-.
o Vi har deltaget i Isteddagen den 25. juli på Flensborg gamle Kirkegård.
o Vi har deltaget i generalforsamlingen på Flensborg Avis.
o Vi har deltaget i SSF møde i Husum
o Foreningen har selv afholdt 2 bestyrelsesmøder i årets løb.
o Formanden fremhævede værdien af at knytte forbindelser over grænsen
og at kunne leve i frihed under fred og forsoning i en broget verden.
o Formanden oplyste at medlemstallet nu er på ca. 150 og at der fortsat
arbejdes på at øge antallet af medlemmer, hvilket er en vanskelig
øvelse.
o Der blev tillige redegjort for uddeling af "øvrige" fondsmidler til kirkelige,
kulturelle og andre mindre formål til skoler og enkeltpersoner.
o Der overbragtes hilsen til generalforsamlingen fra greveparret og Mogens
Bernhard Hansen, der var forhindret i at deltage.
o Der redegjordes for kommunikation via folder og hjemmeside.
 Beretningen blev efterfølgende godkendt uden spørgsmål.
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3. Aflæggelse af foreningens regnskab og orientering om tilknyttede legater.



Kasserer Christian Skov omdelte og orienterede om regnskabet.
 Resultatopgørelse for Sydslesvigsk udvalg:
 Resultat: - kr. 61.456,61
(heraf negativ kursregulering kr. 53.487,87)
 Egenkapital pr. 31. december 2015 kr. 1.023.570,93.
 Årsregnskab for Sydslesvigsk udvalgs fond
 Resultat: kr. 23.582, Til disposition: kr. 18.138, Aktiver ved årets udgang: kr. 703.111, Der er i alt uddelt kr. 26.000,- til 5 elever;
3 på Duborgskolen, 1 på Emmerske Efterskole og
1 på Kongeådalens Efterskole.
 Resultat vedr. Kirsten Langkildes legat
 Resultat: kr. 49.830,-.
 Aktiver ved årets udgang: kr. 1.274.998,-.
 Der er uddelt 66.500 kr. følgende:
 3 institutioner i Sydslesvig
 3 elever på A.P. Møller Skolen
 1 elev på Ejderskolen
 4 elever på Husum Danske Skole
 4 elever på danske universiteter og efterskoler



Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Fastlæggelse af det årlige kontingent.
 Det årlige kontingent forbliver uændret kr. 150,- for enkeltmedlemmer og kr.
200,- for par.
5. Indkomne forslag.
 Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
6. Valg af formand samt to medlemmer til bestyrelsen.
 Valgt af formand: Helge Moosmann enstemmigt genvalgt.
 Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
Ingrid Rahn og Jens Christensen blev genvalgt.
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
 Bente Clausen og Günther Rahn blev genvalgt.
8. Valg af en revisor.
 Børge Otte blev genvalgt.
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9. Eventuelt.
 Generalkonsul Henrik Becker-Christensen takkede for invitation og gratulerede
med faneindvielsen. Generalkonsulen inviterede samtidig deltagerne til at
deltage i Isteddagen den 25. juli på Flensborg Gamle kirkegård kl. 08.30 og
med efterfølgende kaffe i generalkonsulatet.
 Formanden Helge Moosmann takkede dirigent og referent og udtrykte nogle
ønsker for Sønderjylland:
o Alssund-bro
o Politiskole på den tidligere kaserne i Sønderborg
o 2-sporet jernbane gennem hele Sønderjylland.
 Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden lukkede
generalforsamlingen, under hvilken adskillige sange var blevet afsunget,
ligesom der også var serveret kaffe og kage.

Jens Christensen, sekretær
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