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Referat fra ordinær generalforsamling i 
"Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945", cvr.nr. 19 20 98 14, 

lørdag den 31. oktober 2020 kl. 14.00  
på Hotel Harmonien i Haderslev 

 

 
Dagsorden: 

 
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. Formandens beretning. 
• Formanden Helge Moosmann bød velkommen til denne formentlig 

sidste generalforsamling i Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945. 
o Herefter trak formanden nogle tråde tilbage til foreningens 

oprettelse, der udsprang af et ønske om Sydslesvigs 

genforening med Danmark. I 1945 foretog udvalget sin første 
store underskriftsindsamling, den gav 500.000 underskrifter 

på kravet om Sydslesvigs frigørelse fra tysk overhøjhed. I 
1949-50 fulgte udvalgets anden underskriftsindsamling på 

kravet om en folkeafstemning i Sydslesvig, den gav 800.000 
underskrifter. Det lykkedes dog ikke at få politikerne til at 

følge kravet. 
o Da København-Bonn-erklæringerne blev afgivet af såvel den 

danske som den vesttyske regering i 1955, var der ikke 
længere grundlag for at opretholde ønsket om denne 

grænsedragning.  
o Men allerede i 1950 var det politiske arbejde trådt i 

baggrunden til fordel for et storstilet kulturelt arbejde i de 
sydlige egne af Sydslesvig, hvor den danske stats støtte ikke 

nåede ned. I årene 1950-55 finansierede Sydslesvigsk Udvalg 

af 5. maj 1945 via Ejderindsamlingen oprettelse af 
Ejderskolen i Rendsborg, Drage Skole og Vestermølle Skole. 

Senere opførtes Bydelsdorf Alderdomshjem, forsamlingshuse i 
Pris og Askebjerg, samt Rendsborg Børnehave, Askfeldt 

Børnehave, Drage Børnehave og Vestermølle Børnehave.  
o Indtil 1969 finansierede Sydslesvigsk Udvalgs Ejderindsamling 

driften af ovennævnte institutioner, hvorefter de blev 
overdraget til Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 
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o Af de mest betydningsfulde personer for Sydslesvigsk Udvalg 
af 5. maj 1945 kan nævnes professor Lars Hansen Larsen, 

skibsreder A. P. Møller, som var organisationens største 
bidragsyder og borgmester Vilhelm Fischer. 

• Hvis forslagene i dag vedtages vil Sydslesvigsk Udvalg fortsætte 
som et fond med navnet ”Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945’s 

fond”.  
• Formanden udtrykte herefter en tak for støtten fra ”Lektor Kirsten 

Langkildes Legat” og ”Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945’s Fond”. 
• Også en stor tak for medlemmernes støtte og opbakning samt en 

tak til redaktøren for medlemsbladet ”Sydslesvig i dag”. 

• Det er med vemod at vi i dag lukker foreningen, men fondet vil 
fortsætte det gode arbejde og der vil på et passende tidspunkt blive 

orienteret om hvordan man fortsat kan støtte arbejdet. 
• Formandens beretning blev herefter taget til følge.  

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

knyttede legater 
samt 

aflæggelse af perioderegnskab for perioden 01.01.2020 og til 31.10.2020 
på grund af punkt 5 – nedlæggelse af foreningen,  

fremlagt af kasserer Christian Lind Skov: 
 

• Resultatopgørelse 2019 for Sydslesvigsk Udvalg af 5.maj 1945: 

Resultat:  + 48.058 kr.  

(heraf kursregulering + 52.140)  

Egenkapital pr. 31. december 2019 kr. 1.066.374 
 

• Resultatopgørelse 2020 Opløsning for Sydslesvigsk Udvalg af 

5.maj 1945: 

Resultat:  - 66.182 kr.  

(heraf kursregulering – 76.402)  

Egenkapital pr. 31. oktober 2020 kr. 998.842 
 

• Resultatopgørelse 2019 for Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 

1945’s Fond:  

Resultat: kr. 6.535  

Uddelinger: kr. 19.996  

Aktiver ved årets udgang: kr. 694.588 

Der er uddelt legater til 6 elever.  

 

• Resultatopgørelse 2019 for Lektor Kirsten Langkildes Legat: 

Resultat: kr. 12.458  

Uddelinger: kr. 25.000 

Aktiver ved årets udgang: kr. 1.255.539 
Der er uddelt legater til 3 elever. 

 
Herefter blev regnskabet for udvalg, fond og legat taget til efterretning. 
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4. Fastsættelse af det årlige medlemskontingent. 
• Kassereren foreslog uændret kontingent for 2O20, således for 

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

 
5. Indkomne forslag.  

 
Formanden ved advokat Thorbjørn Phillippsen foreslår og motiverer 

følgende ændringer, hvor § 8 ændres, således at den derefter vil være 
således lydende: 

 

• § 8, stk.3. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig 
vedrørende opløsning, skal der afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling. 
• § 8, stk. 6. Ved en eventuel opløsning af foreningen skal dens 

formue overdrages til ”Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945’s Fond, 
cvr.nr. 27 78 34 81”. 

❖ Enstemmigt vedtaget jf. vedtægtens § 8, stk. 1. 
 

• Forslag om at nærværende forening nedlægges i henhold til 
vedtægternes § 8. 

❖ Der var enstemmig beslutning om nedlæggelse, men 
generalforsamlingen er jf. vedtægtens § 8, stk. 2, ikke 

beslutningsdygtig, hvorfor forslaget henvises til den 
allerede berammede ekstraordinære generalforsamling, 

jf. § 8, stk. 3. 

 
• Bestyrelsesmedlem Christian Lind Skov gives fuldmagt til at 

foretage det nødvendige i forbindelse med foreningens opløsning. 
Herunder, men ikke begrænset til, meddelelser til myndigheder og 

overførsel af foreningens formue. 
❖ Denne fuldmagt blev givet af generalforsamlingen. 

 
6. Valg af formand i lige år. 

• Punktet udgår jf. pkt. 5. 
 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
• Punktet udgår jf. pkt. 5. 

 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

• Punktet udgår jf. pkt. 5. 

 
9. Valg af revisor 

• Punktet udgår jf. pkt. 5. 
 

10.Eventuelt 
• Formanden afsluttede med tak denne generalforsamling og noterede 

sig at den sluttede med en god løsning. 

Jens Christensen 

referent 


