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Haderslev, den 1. maj 2015

Referat fra Generalforsamling,
lørdag den 25. april 2015 kl. 14.00
på A.P. Møller Skolen i Slesvig
Ved generalforsamlingen deltog fra bestyrelsen formand Helge Moosmann,
næstformand Bent Mitchell, kasserer Christian Skov, sekretær Jens
Christensen og suppleant Bente Clausen.
I alt deltog 20 medlemmer, herunder æresmedlem Mogens Bernhard Hansen
med frue. Endvidere deltog A.P. Møller Skolens rektor Jørgen Kühl som gæst.
Formanden bød velkommen og vi mindedes de der var gået bort med et
øjebliks stilhed.
Efter en indledende sang gik vi over til dagsordenen.
1. Valg af dirigent og protokolfører.
 Ove Sandholdt 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.
 På grund af forskellige omstændigheder forelå formandens
beretning ikke i skriftlig form. Den vil dog på grundlag af dette
referat blive optrykt i næste nummer af bladet "Sydslesvig i dag".
 Formanden pointerede foreningens formål, jf. vedtægternes § 3, og
med dette afsæt fortaltes om støtten til en række gode og
fornuftige tiltag i Sydslesvig. Denne støtte er mulig grundet
Sydslesvigsk Udvalgs fond og Lektor Kirsten Langkildes Legat.
 Udvalget deltager i en lang række aktiviteter og formanden nævnte
bl.a.:
 18. april, markering af Dybbøl-dagen på Dybbøl Banke og i
Sønderborg by.
 25. juli, markering af Slaget ved Isted, på Flensborg Gamle
Kirkegård, hvor der er kransenedlægning. Efterfølgende er
der samvær på Generalkonsulatet, hvor Generalkonsul Henrik
Becker-Christensen er vært.
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 Formanden omtalte i den forbindelse det nye syn på
Isted-løven og symbolikken, der i dag handler om at
"bygge bro"!
 Den 5. september deltager vi i arrangementet "Mindernes
dag" for faldne soldater.
 Også en række møder er årlige tilbagevendende
begivenheder, såsom:
 A.P. Møller Skolens translokation.
 Duborg Skolens translokation.
 Dimission på Syddansk Universitet i Sønderborg.
 Deltagelse i SSF's møder
Formanden havde også en mening om 2-sprogede byskilte. Herom
en kort debat hvor flere meninger blev fremført.
Formanden beklagede at Sønderjylland efterhånden hægtes af det
øvrige land, eksempelvis har vi kun en kaserne tilbage i landsdelen
og ingen statsforvaltninger.
Også problematikken om samfærdsel blev nævnt. Formanden
skitserede en idé om en bro mellem Als og Fyn.
P.t. har foreningen 155 medlemmer fordelt med 103 i Danmark og
52 syd for grænsen.
 Formanden fortalte i denne sammenhæng lidt om foreningens
historie og oprindelse.
Vi skal styrke vort medlemstal, bl.a. ved hjælp bladet, hjemmesiden
og optrykning af foldere.
Formandens beretning blev herefter vedtaget.

3. Aflæggelse af foreningens regnskab og orientering om de til foreningen
knyttede legater.
 Kasserer Christian Skov gennemgik regnskabet og oplyste følgende:
 Udvalgets regnskab udviser et overskud på kr. 12.986,88 og
et driftsunderskud på kr. 16.818,70.
 Kirsten Langkildes legat har i alt uddelt kr. 60.000 og
formuen udgør kr. 1.318.500.
 Sydslesvigsk Udvalgs fond har i alt uddelt kr. 25.000 og
formuen udgør kr. 720.000.
 Regnskabet blev herefter vedtaget.
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.
5. Indkomne forslag.
 Der var ikke indkommet forslag.
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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 (fra Günther Rahn iflg. skriftlig fuldmagt).
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
 Jens Christensen orienterede om hjemmesiden og planer om
udarbejdelse af en folder, der gerne skulle medvirke til at udbrede
kendskabet til vor forening.
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 skolen
ved rektor Jørgen Kühl.

Jens Christensen
sekretær
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