
Beretning 

Generalforsamling 2018 
 

Efter vedtægterne skal der aflægges en beretning eller rettere gives tilbageblik på året 2017. 

 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 3 møder. Til udsendelse af de små flag fik vi 

økonomisk støtte fra Fynske Frimurers Fond., 

 

Valdemarsfesten i 2017 blev, som de foregående år, afholdt i Den Fynske Landsby. Talen for flaget blev 

holdt af Susanne Vind, Sanderumgaard. Som det er kutyme foretog Susanne Vind uddelingen af 7 faner og 1 

flag. Der blev ikke uddelt faner ved flagfesten i Assens.  

 

Efter aftale med Musikkorps Fyn sørger Danmarks-Samfundet for stole til musikkorpset. Udgiften hertil, 

samt til programmer, blev ligeledes sponsoreret af Fynske Frimurers Fond. 

 

Bestyrelsen har lavet en køreplan for planlægning af Valdemarsfesten i 2018 og fordeler som tidligere år 

opgaverne mellem os. Som i de foregående medvirker Musikkorps Syd, men uden solister, idet 

Musikkorpset er ramt af sparekniven. Talen for flaget samt uddelingen af flag og faner varetages i år af?  

 

Flagene er sammen med kontingentet med til at finansiere uddelingen af flag og faner. Derfor en stor 

opfordring til at få solgt de små flag i anledning af Valdemarsdagen, og få venner og bekendte til at støtte op 

om Danmarks-Samfundet.. 

 

På Danmarks-Samfundet landsdækkende hjemmeside, findes den lokale hjemmeside for Fyn, hvor de lokale 

oplysninger lægges ind. Efterhånden som vi får samlet oplysninger som skal formidles videre, vil vi i sørge 

for de kommer på hjemmesiden. Så kig ind jævnligt. 

 

På Fyn er vi i dag 176 medlemmer, dette er en mindre tilbagegang på 1 medlem. Vedrørende salg af de små 

flag, så ligger vi nr. 3 på landsplan, men vi vil alligevel på Valdemarsdagen i år uddele indmeldingskort ved 

udgangen, for der er der behov for, at flere bakker op om Danmarks-Samfundet.  

 

Vores medlemstal betyder, at vi har 2 stemmer på repræsentantskabsmødet. På repræsentantskabsmødet var 

bestyrelsen repræsenteret ved Ulla Lund og Ove Mortensen. 

 

Som der sidste år stod i beretningen betyder år 2019, at vi er nået til 800 året for sagnet om Dannebrog. Det 

skal naturligvis fejres, På repræsentantskabsmødet redegjorde Landsledelsen blandt andet for deres tanker 

omkring fejringen. Denne fejring, finder naturligvis sted den 15. juni. Det er tanken at festlighederne skal 

afholdes i København, hvor man gerne ser, at lokalforeninger deltager, og planlægger deres flagfester, 

således der ikke bliver tidssammenfald. Det betyder, at vi kommer til at afholde flagfesten i 2019 den 16. 

juni. Til jeres orientering, så har vi skrevet til Odense Kommune om eventuel afholdelse af flagfesten i 

Rådhushallen. Endnu har vi ikke modtaget noget svar. 

 

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

hjemmeside. 

 

Har I modtaget jeres indkaldelse til denne generalforsamling med brev, ser vi gerne at I oplyser jeres 

mailadresse, hvis I har en sådan. 

 

Palle Wognsen 

formand 

 


