Generalforsamling
Referat fra generalforsamlingen
l6rctagcl. 6. april 2O13 kl. 13.3O
i restaurant Borgerforeningen i
Flensborg.
I mpdet deltog fra besgrrelsen
formancl Helge Moosmann, f@rgen Graakjer, Bent Mitchell og
Christian Skov samt suppleant
Bente Clausen.
I alt cleltog 20 mecllemmer.
Moclet startede med at vi alle
sang oDet haver sA nyligen regnet<.
Formanden bgcl velkommen og
startecle,som vanligt, med at
mincles cle c{Oclei Srets lob - ingen nevnt og ingen glemt. Men
derudover ucltalte formanden
mincleord for vort mangeArige
eresmedlem - Major Mogens
Serritzlew, cler clode den 1 1.
december ZOIZI Alle rejste sig
og mincledes alle de dgcle mecl
et halvt minuts stilhed!
1. Som clirigent valgtes.fens
Christensen og som protokolfprer Bent Mitchell.

2. Herefter inclledte formanden
sin beretning med at omtale
&rets gang i uclvalget, hvor cler
har veret aftolctt tre forretningsuclvalgsmpcler, tre besglrelsesmpder og €n generalforsamling.
Der har veret to moder i fonden
for Lektor Kirsten Langkildes
Legat, der gav kr. 90,OOO
i udbytte for 2012. Men fra 2013
vil man fra fonclen donere kr.
10.OOO
til henholdsvis
SyclclanskUniversitet, Duborg
Skolen og A.P. Mpller Skolen og
til Eiclerskolenkr.5.O00.
Arsagen til denne enclring er at
skolerne bedst kenclereleverne
og clerefter kan fordele
donationen efter eget sk6n!
Det Sydslesvigske Uclvalg's foncl
vil benytte clet samme princip
og clonere kr. 10.OO0til
henholdsvis Duborg Skolen
og A.P. Mpller Skolen samt kr.
5.OOOtil Husum Skolen!
Vivar til mode iGrenseforeningen, der er i gang med et
projekt, cler skal skaffe 5. mill.
kroner til istandsattelse og bevaring af DybbOlMOlle!
9. april- Danmarks besettelse i

194O markeres ved en faneparac{eligesom 18. april - Slaget
vect Dybbpl1864.4. maj markeres ved lysfesten pA Haclerslev
kaserne ligesom 5. maj markeres
ved en minclegudstjeneste!Man
mindes ogsA 25. juli-Slaget vecl
Istecl 185O, hvor Slesvigske Fodregiment incllagclesig hecler og
sA selvfplgelig mindedagen
for vAbenhvilen efter forste verdenskrigct. 1 1.11 kl. 1 1.0O!
Vi har cleltaget i SSF-irsmpclet
i Husum og her var der, iflg.
formanden, et pigel<or,cler sang
sA smukt!
Formanclenomtalte medlemsan'
tallet - vi har fiet fire nye medlemmer, men samtidig er fem
clgcle! Formanclen omtalte ogsA
uclvalgets a' jourfprte hjemmesicle!
Herefter uclnevnte formanden
vor aftrolclte reclaktgr Mogens
BernharclHansen til nyt €resmedlem, hvacl der kom ganske
bag pA samme, der takkede for
eren, men var ganske
overveldet og rprt!
3. Kassererengennemgik ctet
omclelte regnskab for 2012 og
buclgettet for 2Ol3 samt orienterecle om cle til uclvalget knyttecle legater. Alt blev vecltaget
med akklamation.
4. Kassereren foreslog uenclret kontingent for 2O13, sAleclesfor enkeltmedlemmer kr.
1SO/ZOEuroog for egtepar og
institutioner kr. 2OO/ 27 Luro.
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5. Der var incll<ommetet forslag
fra Vagn Tyrstecl Rasmussen,
cler opforclrede uclvalget til at
fA fremstillet smA plakater til at
sette i bilernes bagrucler med
teksten: oDanmarktilbage til
EjclerennDa det jo er ganske ir-
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relevant, kunne besffrelsen ild<e
gA inct for clet!

efter vi afuang ,Der er et yndigt
lanclustAencle!

Generalforsamlingensluttecle
noget senere encl beregnet!

6. Udgik, cla formanclen er valgt
for to Ar i 2011.

Ole Arnkier, en af lederne i
Borgerforeningen biclrog mecl et
meget interessantforeclrag om
foreningen!
Formanden takkede clirigenten
for hans hverv og os alle for at
vere kommet til stede!

Referent Bent Mitchell

7. Bent Mitchell og Christian
Skov blev genvalgt.
8. Bente Clausenog Gunther
Rahn blev genvalgt.

lens Christensen, dirigent
Helge Moosmann, formanct

9. Revisor Kristian fohnsen blev
genvalgt.
10. Under dette punkt blev cler
serveret kaffe og lagkage og
vor nyudnevnte eresmedlem
ucltalte at hans udnrevnelse krevecle Champagne, hvorefter han
bestilte clet og clen, i forvejen,
gocle stemning blev yderligere
Oget!
Erik Broch Hansen overrakte
redaktpren materiale til mange
inclleg samt omdelte historiske
dokumenter om Kong Christian
den 4 samt Kirsten Munk, hvor-
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