
Beretning 

Generalforsamling 2019 
 

Efter vedtægterne skal der aflægges en beretning eller rettere gives tilbageblik på året 2018. 

 

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

økonomisk støtte fra Fynske Frimurers Fond., 

 

Valdemarsfesten i 2018 blev, som de foregående år, afholdt i Den Fynske Landsby. Talen for flaget blev 

holdt af journalist Preben Dahl, TV2 Fyn. Som det er sædvane, foretog aftenens taler uddelingen af faner og 

flag. Der blev uddelt 6 faner, 2 faneduge og 1 flag. Der blev uddelt 1 flag ved flagfesten i Assens.  

 

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

samt til programmer og leje af Den Fynske Landsby blev delvis sponsoreret af Fynske Frimurers Fond. 

 

De små Dannebrogsflag er sammen med kontingentet og entreindtægterne 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. 

 

Under 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 

sørge for de kommer på hjemmesiden. Så kig ind jævnligt. 

 

På Fyn er vi i dag 181 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 

foreningen repræsenteret ved Ove Mortensen og jeg. 

 

Som der blev sagt ved generalforsamlingen i 2018, er vi i 2019 nået til 800 året for sagnet om Dannebrog. 

Det skal naturligvis fejres ved et storstilet arrangement i København den 15. juni. Der sørges for transport til 

København for en fanebærer og faneløjtnant pr. fane. Denne transport er naturligvis gratis. Det er vores, håb 

at fanerne også deltager lokalt i Odense, så vi kan ære vores smukke Dannebrog. 

 

Flagfesten i år afholdes i Rådhushallen i Odense den 16. juni kl. 15.00. På nuværende tidspunkt har vi 

modtaget ansøgninger, blandt anden ansøgning fra Assens og Odense kommune. Vi arbejder på at Odense 

kommune får overrakt sin fane ved flagfesten. 

 

Bestyrelsen har lavet en køreplan for planlægning af Valdemarsfesten i 2019 og fordeler som tidligere år 

opgaverne mellem os. Som sidste år medvirker Musikkorps Syd med kor a la Carte. Talen for flaget samt 

uddelingen af flag og faner varetages i år af sogne og Feltpræst Knud Erik Kristensen, Kølstrup.  

 

Odense har nu fået et Veteranhjem, det er aftalt at Danmarks-Samfundet skænker Veteranhjemmet en 

flagstang og flag. Det er aftalt at indvielsen sker den 5. september, der er er ”Flagdag” for ”Danmarks 

Udsendte”. Hvad kunne være mere naturligt. 
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