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SYDSLESVIGSK UDVALG AF 5. MAJ 1945 

 
 
 

 
Referat fra generalforsamling i  

Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945,  
lørdag den 26. maj 2018 kl. 14:00  

på Gram Slot, cafeteriet  

 
Dagsorden: 

 
0. Indledning ved formanden 

• Formanden Helge Moosmann bød velkommen til deltagerne på generalforsam-

lingen. 
• Der er afsendt lykønskningstelegram til H.K.H. Kronprins Frederik i anledning af 

hans 50 års fødselsdag. 
• Der er modtaget hilsner fra Greveparret Ingolf og Sussie af Rosenborg. 
• Endvidere hilsener fra Vagn Rasmussen, Kerteminde og fra næstformand Bent 

Mitchell, der var forhindret i at deltage. 
• I alt deltog 13 medlemmer, herunder æresmedlem Mogens Bernhard Hansen 

og æresmedlem Jørgen Gråkjær; fra bestyrelsen deltog formand Helge Moos-
mann, 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 – ingen nævnt, ingen glemt! 

 
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 generalforsam-

lingen for lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Der 

var ingen indvendinger fra forsamlingen.  
 

2. Formandens beretning. 
• Formanden indledte med at gøre opmærksom på, at vi altid var vågne i forhold 

til hvad det der foregår syd for grænsen, lige som vi gerne deltager i de arran-

gementer der pågår.  
• Det er dejligt at kunne nævne, at vi lever i fordragelighed med vore naboer syd 

for grænsen, bl.a. som en følge af Bonn-erklæringen af 29. marts 1955. 
• Formanden nævnte en passant at mindretallet i Sydslesvig er i fremgang. 
• Vi har deltaget i translokationer på Duborg Skolen og A.P. Møller Skolen. 

• Desuden har vi deltaget i Flensborg Avis’ generalforsamling. Udvalget har en 
række aktier i Flensborg Avis, hvis fortræffeligheder blev fremhævet. 

• I forbindelse med en rundvisning på Knudsborg ved Sct. Knuds Gildet, er det 
besluttet at give en donation til brug for de ældre. 

• Fejringen af 1. verdenskrigs afslutning 11. november 2018 blev nævnt, og der 

vil være højtideligheder på Damager kirkegård, i Domkirken og på Haderslev 
kaserne. 

• Den 15. juni 2019 fejres flagets 800 års jubilæum, bl.a. ved store fester i Kø-
benhavn. Alle domkirker i Danmark er involveret. Slesvigske Fodregiment i Ha-
derslev medvirker. I Haderslev tale ved fhv. generalkonsul Henrik Becker-

Christensen. 
• På Folkehjem i Åbenrå har vi deltaget i møder i De Nationale Foreningers Sam-

råd, hvor vi blev orienteret om planlægningen af genforeningsfesten i 2020, der 
skal være en folkelig fest. Nævnes kan projektleder Simon Faber. Der vil blive 
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mange markeringer, bl.a. kongens ridt over den gamle grænse den 10. juli 

1920, og kongens modtagelse af Sønderjylland på Kongeskansen, Dybbøl den 
12. juli 1920.  

• Betydningen af at afstemningsfesterne bliver så fyldige og rigelige som muligt 

alle steder i Danmark, blev fremhævet. 
• Der er i årets løb udkommet 3 blade, der fortrinsvis er skrevet af Mogens Bern-

hard Hansen. En stor tak til ham for den store og flotte indsats. Mogens takke-
de for hæderen. 

• 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. 1.027,14  

(heraf kursregulering kr. 14.482,81) 
▪ Egenkapital pr. 31. december 2017 kr. 1.037.216,98. 

 

o Årsregnskab for Sydslesvigsk udvalgs fond 
▪ Resultat: kr. 36.666 

▪ Uddelinger: kr. 35.000 
▪ Aktiver ved årets udgang: kr. 700.177 

➢ Der er uddelt til 5 elever. 

 
o Resultat vedr. Kirsten Langkildes legat 

▪ Resultat: kr. 69.171 
▪ Uddelinger: kr. 63.933 

▪ Aktiver ved årets udgang: kr. 1.264.328 
o Der er uddelt til 8 personer og 5 institutioner. 

 

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

4. Fastsættelse af det årlige kontingent. 
• Kassereren foreslog uændret kontingent for 2O18, 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 formand. 
Efter tur afgår Helge Moosmann 

• Nuværende formand modtager genvalg. Der var ikke andre forslag og Helge 
Moosmann blev genvalgt. 
 

7. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. 
Efter tur afgår Ingrid Rahn og Jens Christensen. 

• Begge modtager genvalg. Der var ikke andre forslag og begge blev genvalgt. 
 

8. 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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9. Valg af 1 revisor. 

Efter tur afgår Børge Otte. 
• Børge Otte modtager genvalg (iflg. mundtlig fuldmagt). Der var ikke andre for-

slag og Børge blev genvalgt. 

 
10.Eventuelt 

• Formanden takkede for opbakning. Der blev også udtrykt tak til bestyrelse, di-
rigent og nok engang til redaktøren af bladet. 

• Næste generalforsamling vil blive afholdt lørdag den 11. maj 2019 kl. 14.00 på 

Lyksborg Slot, 24960 Glücksburg, Tyskland. 
 

Dirigenten nedlagde herefter sit hverv og takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen og afsluttede herefter generalforsamlingen. 

Gaven til dirigenten bestod af fine varer fra Gram Slots gårdbutik. 
 

Generalforsamlingen blev afsluttet med et par sange: ”Kom maj du søde milde” og ”I Dan-
mark er jeg født”. 
 

Efter generalforsamlingen blev serveret kaffe og kage og der var mulighed for at bese dele 
af selve slottet, med eller uden rundvisning. 

Jens Christensen 
sekretær 

26. maj 2018 


