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Referat fra generalforsamling i  

Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945,  
fredag den 24. maj 2019 kl. 14:00  

på Sct. Knudsborg, Flensborg  

 
Dagsorden: 

 
0. Indledning ved formanden 

• Formanden Helge Moosmann bød velkommen til deltagerne på generalforsam-

lingen. 
• Tilstede i alt 12. 

• Formanden bad os rejse os, hvorefter vi med et øjebliks stilhed mindedes vor 
afdøde næstformand Bent Mitchell. 
 

1. Valg af dirigent og protokolfører. 
• Ib Snoer blev valgt som dirigent og Jens Christensen som referent. 

• Dirigenten takkede for valget og kunne erklære generalforsamlingen for lovlig 
indvarslet og beslutningsdygtig efter at forsamlingen var orienteret om, at den 

ændrede varsling af tid og sted først kom med i april-nummeret af bladet, til 
trods for, at vedtægtens § 6, stk. 2 siger marts-nummeret. 

• Dirigenten kunne overbringe hilsner fra vort medlem Jørgen Graakjær, der des-

værre ikke havde mulighed for at deltage. 
 

2. Formandens beretning. 
• Formanden indledte sin mundtlige beretning med at meddele, at beretningen vil 

blive publiceret både i blad og på hjemmeside. 

• Der er ikke sket de store ting i det forløbne år. Vi er en forening, der støtter det 
danske mindretal i Sydslesvig, herunder skoler og Syddansk Universitet. Det 

medfører en række invitationer til at deltage i translokationer mm., hvilket vi 
med glæde gør. 

• Vi deltager endvidere i SSF’s årsmøde i Husum, hvor vi får mulighed for at 

overbringe vore hilsener og høre om mindretallet. 
• Vi har også deltaget i arrangementet den 1. januar 2019, hvor Haderslev Ka-

serne igen huser Slesvigske Fodregiment. Det er af stor betydning for Sønder-
jylland, at vi igen har infanterister. 

• Også en række 9. april og 5. maj arrangementer har vi været repræsenteret 

ved. 
• Den 15. juni 2019 er det 800 år siden, at Dannebrog ifølge sagnet dalede ned 

fra himlen og hjalp den danske konge Valdemar Sejr med at vinde herredøm-
met over det nordlige Estland. Det skete i byen Lyndanisse, der i dag er kendt 
under navnet Tallinn, som oversat til dansk menes at betyde ”Danskernes by” 

(fra ”Taani linn” på estisk). Her vil Dronningen på årsdagen for Dannebrogs fald 
fra himlen indlede det officielle besøg i den estiske hovedstad, hvor der vil blive 

fokuseret på det danske flag samt den fælles dansk-estiske historie. 
• Kronprins Frederik kommer til Vordingborg på Valdemarsdag lørdag den 15. ju-

ni for at fejre Dannebrogs 800-årsjubilæum. 

• Prins Joachim og Prinsesse Marie deltager i festligheder i København den 15. juni. 
• I Sønderborg markeres Dannebrogs 800 års jubilæum søndag den 16. juni med 

et stort program. Man lægger ud kl. 10 med en gudstjeneste i Christianskirken. 

Prædikant er biskop Marianne Christiansen. Desuden medvirker Slesvigske Mu-
sikkorps samt et antal faner. Kl. 14 er der fest for Dannebrog i Frihedshallen på 
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Idrætshøjskolen Sønderborg. Helge Moosmann, der er formand for Sønderjyl-

landskredsen byder velkommen, inden tidligere generalkonsul Henrik Becker-
Christensen holder tale. Også borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg, går på 
talerstolen. Der er desuden fællessang, og Slesvigske Musikkorps giver koncert 

af to omgange, inden formanden for Danmarks-Samfundet, kommandør Erik 
Fage-Pedersen, holder tale og uddeler flagfaner og fanebånd. 

• Formanden sluttede sin beretning med at fortælle, at den årlige generalforsam-
ling er det eneste tidspunkt, hvor foreningens bestyrelse mødes. På denne dag 
afholdes også det årlige bestyrelsesmøde. Andre sager klares pr. telefon eller 

mail. 
• Formandens beretning blev herefter godkendt med akklamation. 

 
3. Aflæggelse af foreningens regnskab og orientering om de til foreningen knyttede lega-

ter. 

 
• Kasserer Christian Skov omdelte og orienterede om regnskabet. 

 
o Resultatopgørelse for Sydslesvigsk udvalg: 

▪ Resultat: ÷ kr. 19.250  

(heraf kursregulering ÷ kr. 23.080) 
▪ Egenkapital pr. 31. december 2018 kr. 1.017.966. 

 
o Årsregnskab for Sydslesvigsk udvalgs fond 

▪ Resultat: kr. 28.388 

▪ Uddelinger: kr. 19.000 
▪ Aktiver ved årets udgang: kr. 652.040 

➢ Der er uddelt til fire elever. 
 

o Resultat vedr. Kirsten Langkildes legat 
▪ Resultat: kr. 55.563 
▪ Uddelinger: kr. 45.986 

▪ Aktiver ved årets udgang: kr. 1.171.362 
➢ Der er uddelt til fire institutioner og seks elever. 

 
• Herefter blev regnskabet for udvalg, fond og legat taget til efterretning.  

 

4. Fastsættelse af det årlige kontingent. 
• Kassereren foreslog uændret kontingent for 2O19, således for enkeltmedlem-

mer kr. 150/€20 og for par kr. 200/€27. 
• Dette blev vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag. 
• Der var ikke indkommet forslag. 

 
6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. 

• Efter tur Christian Skov, der modtager genvalg og blev genvalgt. Der var ikke 

øvrige, der ønskede at kandidere. 
• I stedet for afdøde bestyrelsesmedlem Bent Mitchell, skal der peges på en ny 

kandidat. Medlem Ove Sandholdt blev foreslået og takkede ja. Da der ikke var 
andre der ønskede opstilling blev Ove Sandholdt valgt. 

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.  
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8. Valg af 1 revisor. 

Efter tur afgår Kristian Johnsen. 
• Kristian Johnsen modtager genvalg (iflg. mundtlig fuldmagt). Der var ikke an-

dre forslag og Kristian Johnsen blev genvalgt. 

 
9. Eventuelt 

• Formanden takkede bestyrelsen og håbede på gensyn næste år.  
• Han fremhævede, at man på en måde kunne være tilfreds med at 10 procent af 

medlemsskaren var mødt op til generalforsamlingen. 

• Æresmedlem Mogens Bernhard Hansen blev takket for godt og grundigt arbejde 
med sine artikler til bladet.  

• Under en pause fortalte Mogens Bernhard Hansen spændende om sin opvækst i 
Flensborg. 

• Mogens modtog forsamlingens hyldest og takkede med et glas champagne til 

forsamlingen. 
 

Dirigenten nedlagde herefter sit hverv og takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede dirigenten og generalforsamlingen blev afsluttet. 

 
Der blev serveret kaffe og kage i en pause under generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

 
• Formand: Helge Moosmann 
• Næstformand: Ove Sandholdt 

• Kasserer: Christian Skov 
• Sekretær: Jens Christensen 

• Bestyrelsesmedlem Sydslesvig: Ingrid Rahn 
• Suppleant: Bente Clausen 
• Suppleant: Günther Rahn 

• Revisor: Kristian Johnsen 
• Revisor: Børge Otte 

Jens Christensen 
sekretær 

24. maj 2019 


