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SYDSLESVIGSK UDVALG AF 5. MAJ 1945 

 

 
 

 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i 

"Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945", cvr.nr. 19 20 98 14, 
lørdag den 31. oktober 2020 kl. 15.00 

på Hotel Harmonien i Haderslev 
 

 
Dagsorden: 

 
Idet der henvises til ordinær generalforsamlingsbeslutning af den 31.10.2020, hvor 

det blev besluttet at foreningen skal nedlægges, indkaldes herved til ekstraordinær 
generalforsamling med henvisning til vedtægternes § 8 stk. 3 og § 8 stk. 4 

vedrørende foreningens nedlæggelse med følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og protokolfører. 

• Advokat Thorbjørn Philippsen blev valgt som dirigent og 
• Jens Christensen blev valgt som referent. 

• Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet 
og beslutningsdygtig. 

• I alt 14 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
 

2. Fremlæggelse af regnskab for perioden fra ordinær generalforsamling indtil 
ekstraordinær generalforsamling. 

• Kassereren kunne oplyse, at der ikke var brugt penge i den 
mellemliggende periode og dermed ingen ændring i regnskabet. 

 
3. Afstemning om nedlæggelse af foreningen vedtægternes § 8 stk. 5. 

• Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

4. Ved opløsning af foreningen, skal foreningens midler tilgå "Sydslesvigsk Udvalg 

af 5. maj 1945's Fond" som frie midler jævnfør vedtægternes § 8 stk. 6. 
• Jf. pkt. 3 ses herværende punkt opfyldt og de nævnte midler kan 

dermed overføres. 
 

5. Bestyrelsesmedlem Christian Lind Skov gives fuldmagt til at foretage det 
nødvendige i forbindelse med foreningens opløsning. Herunder, men ikke 

begrænset til, meddeler til myndigheder og overførsel af foreningens formue. 
• Denne fuldmagt blev givet af generalforsamlingen. 

 
Formanden fik ordet og takkede for god ro og orden og takkede for opbakning og 

støtte gennem årene. Han gjorde tillige opmærksom på muligheden for at overføre 
støtte til fonden. 

 
Jens Christensen 

referent 


