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Referat af generalforsamling i Danmarks-Samfundet Fyn den 31. marts 2016 

 

Formanden Palle Wognsen bød velkommen 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Mogens F. Hansen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet og gav herefter ordet til formanden 
 

2. Bestyrelsen aflægger beretning for det foregående år. 
Formanden præsenterede medlemmerne af bestyrelsen til de fremmødte medlemmer. 
Formanden aflagde bestyrelsens beretning (Beretningen er vedlagt referatet). 

Spørgsmål til beretningen: 
Hvor mange deltog i Flagfesten sidste år i Odense. Svar: der var i alt 240 betalende gæster. 
Vedrørende den 4. maj på kirkegården, skal Danmarks-Samfundet ikke deltage der? Svar: 
Det er kun militære faner der deltager i dette arrangement. 

Beretningen blev godkendt. 
 

3. Bestyrelsen aflægger lokalt regnskab for det foregående år. 
Charlotte Nielsen fremlagde regnskabet (Regnskabet er vedlagt referatet). 

Spørgsmål til regnskabet: 
Bliver medlemskontingenterne ført på Landsregnskabet eller det lokale regnskab? Svar: 
Medlemskontingenterne varetages af Landskontoret, derfor figurerer det derfor også kun på 
deres regnskab. 
Hvad er de 25.000,- kr. der er overført til Landskontoret gået til? Svar: De bruges til indkøb af 
faner og flag til foreninger til dette års uddeling. 
Hvorfor overfører I flere penge til Landskontoret end der er samlet ind? Svar: Så lang tid vi 
kan få vores udgifter dækket via sponsorer, så er det vigtig for os, at overføre så meget som 
muligt, som så kan gå til indkøb til faner og flag til næste år. 
Kan man selv give et tilskud, hvis foreningen skal være sikker på en tildeling? Svar: Dette er 
en mulighed. En ansøgning skal være begrundet. Hvis foreningen ønsker at være medlem, 
får denne forening fortrinsret, hvilket også står i ansøgningsskemaet. 
Hvad koster en fane? Svar: En fane koster cirka 7.000,- kr. Hvis man ønsker brodering på 
fanen, er det på foreningens egen regning, dette koster cirka 4.000,- kr. 

Regnskab blev godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen forslag 
 
 

Danmarks-Samfundet 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim 



 

v/ formand  
Palle Wognsen 

Fuglebakken 248 
5210 Odense NV 

Tlf.: 23 11 03 49 
E-mail: danmarks.samfundet.fyn@gmail.com 
 

 

5. Bestyrelsen fremlægger forslag til handlingsplan for det kommende år. 
Formanden fremlagde handlingsplanen (Handlingsplanen er vedlagt referatet). 

Spørgsmål til handlingsplanen: 
Hvem holder talen i Odense? Svar: Det gør rådmand Søren Møller 
Er der flagfest i Assens? Svar: Ja, Assens holder flagfest med det ”sædvanlige” program. 
Årets taler er dog endnu ikke på plads. 

 
6. Valg af tre-syv medlemmer (1-3 lige år, 2-4 ulige år) 

Mogens F. Hansen og Preben Petersen har meddelt, at de ikke ønsker genvalg. 
Formanden orienterede om, at Lene Andersen og Terje Tharaldsen begge ønsker at stille op til 
valg i bestyrelsen. Ingen af dem havde dog mulighed for at være tilstede.  
Der var ingen andre forslag. Begge blev valgt ind i bestyrelsen. 
 

7. Valg af revisor (hvert år) 
Jørgen E. Larsen blev genvalgt som revisor 

 
8. Evt. valg af revisorsuppleant (hvert år) 

Mogens F. Hansen blev valgt som revisorsuppleant. 
 

9. Eventuelt  
Der var forslag om at afholde generalforsamlingen kl. 19.00 i stedet for kl. 16.00, da der ikke 

var så mange fremmødte. Bestyrelsen har taget det til efterretning og er enig. Næste år 

afholdes generalforsamlingen kl. 19.00. 

Der blev orienteret om, at Danmarks-Samfundet har et videnscenter. Tjek Danmarks-

Samfundets hjemmeside, her er der mange gode ideer. 

Gamle faner kan sagtens genbruges. Ligger man inde med gamle faner, som ikke bruges, 

indleveret de til formanden. 

Vedr. spørgsmålet omkring gadesalg af Valdemarsflag ser det ud til at være løst. Danmarks-

Samfundet er ikke omfattet af den nye indsamlingslov, vi skal selvfølgelig overholde god 

salgsskik. Flagene kan stadig sælges i lukkede forsamlinger. 

Preben Find orienterede om Toldstrupselskabet og dets formål. De afholder et 

mindearrangement den 4. maj. Er med Valdemarsdag og den 5.september.  

Selskabet har købe Toldstrups barndomshjem. 

Deadline for ansøgning om fane/flag er 1. maj 2016. 

Vedrørende flagdagen den 5. september, så kommer der noget på hjemmesiden, så snart det 

foreligger. 

Det er ikke nemt at finde vores lokalforenings hjemmeside. Klik på Danmarks kortet i højre side 

på forsiden. (www.danmarkssamfundet.dk) eller direkte vej: www.danmarkssamfundet.dk/fyn. 

Formanden takken Mogens F. Hansen og Preben Petersen for deres mange årig indsats i 

Danmarks-Samfundet. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

 

Charlotte Nielsen 

Referent 
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