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Referat fra generalforsamling i
Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945,
lørdag den 6. maj 2017 kl. 14:00
på St. Knudsborg, Munketoft 33, Flensborg
Dagsorden:
0. Indledning
 Formanden Helge Moosmann bød velkommen til deltagerne på generalforsamlingen og takkede kansler Hans Uwe Harck for værtskab på St. Knudsborg.
 Derefter overbragte han hilsner fra Greveparret Ingolf og Sussie af Rosenborg
samt generalkonsul Henrik Becker-Christensen og frue, der ligesom næstformanden havde meldt forfald. Der var sendt buketter til greve-parret og generalkonsul-parret.
 Der var også hilsner fra Birthe Langkilde og Vagn Tyrstrup Rasmussen.
 Formanden gjorde opmærksom på vor opstillede fane, tildelt af Danmarks Samfundet samt broderiet, som er betalt af legater fra Rislum-fonden og Oberst H.
Parkovs Mindefond.
 I alt deltog 18 medlemmer, herunder æresmedlem Mogens Bernhard Hansen
og kansler Hans Uwe Harck; fra bestyrelsen deltog formand Helge Moosmann,
kasserer Christian Skov, sekretær Jens Christensen, bestyrelsesmedlem Ingrid
Rahn, suppleant Bente Clausen og suppleant Günter Rahn.
 Formanden bad os rejse os, hvorefter vi med et øjebliks stilhed mindedes de
der var gået bort, herunder advokat F.H. Langkilde, København.
 Indledningsvis blev ordet givet til kansler Hans Uwe Harck, der fortalte om St.
Knuds gildets historie og St. Knudsborg's indretning. Hans Uwe Harck takkede
endvidere for vor støtte til St. Knuds-gildet.
 Vort medlem Jørgen Gråkjær, der den 2. maj var fyldt 90 år, tildeltes
æresmedlemsskab, blev lykønsket og fik i overrakt et par flasker.
1. Valg af dirigent og protokolfører.
 Ib Snoer blev valgt som dirigent og Jens Christensen som referent.
 Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere og erklære generalforsamlingen for lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
2. Formandens beretning.
 Formanden kunne konstatere, at udvalget var mødt op og havde deltaget i de
arrangementer i grænselandet vi var inviteret til. Nævnes kan besøg på Duborg
Skolen, A.P. Møller Skolen og Syddansk Universitet i Sønderborg samt en række plejehjem.
 Formanden omtalte en begivenhed i forbindelse med reformationsjubilæet, pinsedag 4. juni 2017 kl. 14.00 i Haderslev Domkirke og by. Kongehus, regering
og de danske biskopper deltager. En stor procession udgår fra Wittenberg Plads
og TV transmitterer gudstjenesten direkte og man kan også deltage i teltet på
Gravene.
 Den 16. juni 2019 fejres flagets 800 års jubilæum.
 På Folkehjem i Åbenrå har vi deltaget i et møde i De Nationale Foreningers
Samråd, hvor vi blev orienteret om planlægningen af genforeningsfesten i
2020, der skal være en folkelig fest. Borgmester Thomas Andresen, Åbenrå er
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formand, og fhv. overborgmester Simon Faber, Flensborg er sekretariatsleder.
Genforeningen markeres bl.a. på Folkehjem den 5. maj 2020. Også kongens
ridt over den gamle grænse den 10. juli 1920, og kongens modtagelse af Sønderjylland på Kongeskansen, Dybbøl den 12. juli 1920 skal markeres.
Formanden opfordrede deltagerne til at gøre hvad de kunne, for at forøge medlemstilgangen.
Der er i årets løb udkommet 3 blade, der fortrinsvis er skrevet af Mogens Bernhard Hansen. En stor tak til ham for den store og flotte indsats. Mogens takkede for hæderen.
Formanden redegjorde for forløbet i forbindelse med generalkonsulen i Flensborgs afsked og planerne om, at stillingen skal besættes med en politiker.
 Generalforsamlingen udtrykte sin misbilligelse af sagens forløb og udtrykte samtidig sin støtte, opbakning og respekt til generalkonsul Henrik
Becker-Christensen, der i hele sin ansættelsesperiode har beklædt embedet på bedste måde.
Formandens beretning blev herefter vedtaget.

3. Aflæggelse af foreningens regnskab og orientering om de til foreningen knyttede legater.
 Kasserer Christian Skov omdelte og orienterede om regnskabet.
o Resultatopgørelse for Sydslesvigsk udvalg:
 Resultat: kr. 12.768,91
(heraf kursregulering kr. 7.484,89)
 Egenkapital pr. 31. december 2016 kr. 1.038.905,84.
 Sagen vedr. påtalen sidste år om uddeling af de bundne
midler er nu bragt i orden.
 Regnskabet herefter godkendt af generalforsamlingen.
o Årsregnskab for Sydslesvigsk udvalgs fond
 Resultat: kr. 34.402
 Til disposition: kr. 26.540
 Uddelinger: kr. 19.997
 Aktiver ved årets udgang: kr. 713.754
 Der er uddelt til 5 elever, heraf 4 elever fra A. P. Møller Skolen i Slesvig.
 Sagen vedr. påtalen sidste år om uddeling af de bundne
midler er nu bragt i orden.
o Resultat vedr. Kirsten Langkildes legat
 Resultat: kr. 62.317
 Til disposition: kr. 52.350
 Uddelinger: kr. 42.986
 Aktiver ved årets udgang: kr. 1.286.869
 Der er uddelt til elever på Syddansk Universitet, Duborg
Skolen, Husum Danske Skole, Ejderskolen, Copenhagen
Business School samt til Sct. Knudsgildet i Flensborg.
 Sagen vedr. påtalen sidste år om uddeling af de bundne
midler er nu bragt i orden.
o Dirigenten udtrykte på dette sted i generalforsamlingen sin mening om
bladets betydning. Han mente at bladet har en meget vigtig funktion,
nemlig forbindelsen til medlemmerne.
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o Herefter blev regnskabet for fond og legat taget til efterretning.
4. Fastsættelse af det årlige kontingent.
 Kassereren foreslog uændret kontingent for 2O15, således for enkeltmedlemmer kr. 150/€20 og for par kr. 200/€27.
 Dette blev vedtaget.
 Kasserer henledte opmærksomheden på muligheden for at yde pengegaver til
foreningen.
5. Indkomne forslag.
 Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen.
Efter tur afgår Bent Mitchell og Christian Skov.
 Begge modtager genvalg. Der var ikke andre forslag og begge blev genvalgt.
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
Efter tur afgår Bente Clausen og Günther Rahn.
 Begge modtager genvalg. Der var ikke andre forslag og begge blev genvalgt.
8. Valg af 1 revisor.
Efter tur afgår Kristian Johnsen.
 Kristian Johnsen modtager genvalg (iflg. mundtlig fuldmagt). Der var ikke andre forslag og Kristian Johnsen blev genvalgt.
9. Eventuelt
 Formanden takkede for opbakning. Der blev også udtrykt tak til bestyrelsen og
nok engang til redaktøren af bladet.
Dirigenten nedlagde sit hverv og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen og afsluttede herefter generalforsamlingen.
Under generalforsamlingen blev serveret kaffe og kage.
Efter generalforsamlingen var der en meget grundig rundvisning på St. Knudsborg ved kansler Hans Uwe Harck.

Jens Christensen
sekretær
11. maj 2017
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