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Så skal vi efter vedtægterne have et tilbageblik på det iret2015.

I bestyrelsen har vi holdt 3 møder

Til udsendelse af flag frk vi økonomisk støtte fra Totalforsvaret på Fyn.

Valdemars festen i 2015 blev holdt på en kølig mandag aften. Talen for flaget blev holdt af biskop
Tine Lindhardt, der også foretog uddelingen af 8 faner.

Efter aftalen skal Danmarks-Samfundet sørge for stole til musikkorpset. Dem måtte vi ud og leje.
Udgiften blev sponsoreret af Fynske Frimurers Fond.

Bestyrelsen har lavet en køreplan for planlægning af årets Valdemarsfest og fordelt opgaverne
mellem sig. Planlægningen kører planmæssigt.

Talen for flaget i2016 holdes af rådmand Steen Møller, der naturligvis også vil uddele flag og
faner.

Derfor opfordring til at fa solgt de små flag i anledning af Valdemarsdagen. Flagene er sammen
med kontingentet med til at finansiere uddelingen af flag og faner.

Under Danmarks-Samfundet landsdækkende hjemmeside er det muligt at lægge lokale oplysninger
ind. Dette er der blevet arbejdet en del med. Efterhånden som vi far samlet oplysninger som skal
formidles videre, vil vi i sørge for de kommer på hjemmesiden. Så kig ind jævnligl.

Et af emnerne på årsmødet var antal medlemmer i Danmarks-Samfundet. På Fyn er vii dag 173
medlemmer, dette er en stigning på 19 medlemmer, så vi vil også på Valdemarsdagen i år uddele
indmeldingskort ved udgangen, for der er behov for, at flere bakker op om Danmarks-Samfundet.

På repræsentantskabsmødet den 5. marts fra bestyrelsen Ulla Lund, Charlotte Nielsen og Palle
Wognsen. På årsmødet blev Charlotte Nielsen hædret med Danmarks-Samfundets guldnål for sit
mangeårige arbejde med redigering af årsskriftet. Charlotte tillykke med det.

Hvad der ellers skete på repræsentantskabsmødet fremgår af referatet på Danmarks-Samfundets
hjemmeside.

Den 8. september kommer kongeskibet til Rudkøbing med dronningen ombord. Derfor en
opfordring til at deltage med fane, ligesom vi gerne ser så mange faner ved de forskellige
arrangementer som 4. maj,15. juni og den 5. september. Der vil komme nærmere information på
hjemmesiden.

Referat fra denne generalforsamling vil blive lagt ind på Lokalforeningens hjemmeside under
Damarks-Samfundet


