
 
  

 
 

25. marts 2019 
 

 
 
Referat af generalforsamling i Danmarks-Samfundet Fyn, torsdag, den 21. marts 2019 

 
 
Ulla Lund bød velkommen, og orienterede om, at formanden pga. begravelse i nærtstående familien, ikke 
har mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Han havde bedt bestyrelsesmedlem Ove Mortensen, 

varetage hans hverv. 

 
Dagsorden: 
Valg af dirigent 

Ove Mortensen blev valgt som dirigent. Charlotte Nielsen som referent. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet 
 

 
Bestyrelsen aflægger beretning for det foregående år 
Dirigenten fremlagde på formandens vegne årets beretning. Se vedhæftet. 
Dirigenten tilføjende til beretningen, at vi har en generel tilladelse at sælge flag året rundt. Der er 

Valdemarsflag med i dag, hvis der skulle være et behov. 
Ulla Lund orienterede om, at hjemmesiden er opdateret d.d. med sidste nyt m.h.t. 800 års dagen – og der 
kommer hele tiden nyt, så husk at følge med. 

Vi holder Valdemarsfest den 16. juni i år i Odense Rådhushal kl. 15.00 
 
Bemærkninger/spørgsmål til beretningen: Hvordan fordeler medlemsantallet sig hhv på private/foreninger? 
En cirka fordeling er halv af hvert. Der er i dag ingen foreninger der får en fane/flag uden at være medlem. 

 
Ang. 15. juni i KBH – nøjagtig plan ligger på hjemmesiden. Husk et bandoler. Der sendes ud til alle 
foreninger hvor der er forefindes en mailadresse. Tilmelding til formanden senest 1 maj. Der blev opfordret 

til at deltage med fanebærer og faneløjtnant. 
 
Beretningen blev godkendt  
 

 
Bestyrelsen aflægger lokalt regnskab for det foregående år 
Regnskabet blev gennemgået 
Spørgsmål til regnskab: Mht. sponsoratet på 7.000,- hvorfor fremstår de ikke som en indtægt? Vi har ikke 

fået dem i kontanter men i ”naturalier”, som sponsorat. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

 
Behandling af indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag 
 

 
Bestyrelsen fremlægger forslag til handlingsplan for det kommende år. 
Formandens handlingsplan blev gennemgået. Se vedhæftet 

Vedr. Veteranhjemmet, Ulla Lund opfordrede til at deltage med sin fane den 5. september, ved flagdagen for 
Danmarks Udsendte. 



v/ formand  
Palle Wognsen 

Fuglebakken 248 
5210 Odense NV 

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

 

 
 

 
Valg af tre-syv medlemmer (1-3 lige år, 2-4 ulige år) 
Følgende i bestyrelsen er på valg i år:  

Palle Wognsen (villig til genvalg) 
Ulla Lund (villig til genvalg)  
Dorte Windeballe (villig til genvalg) 
Ole Strunge Madsen (ikke villig til genvalg) 

 
Carsten Sørensen – var villig til at indtræde i bestyrelsen. Carsten præsenterede sig selv.  
 

Følgende blev valgt: Palle Wognsen, Ulla Lund, Dorte Windeballe og Carsten Sørensen 
 
 
Valg af revisor (hvert år) (Jørgen Emdal Larsen) 

Revisoren havde ikke mulighed for at deltage, men er villig til genvalg 
Jørgen Emdal Larsen blev genvalgt 
 

 
Evt. valg af revisorsuppleant (hvert år) (Terje Tharaldsen) 
Revisorsuppleant, Terje Tharaldsen blev genvalgt 
 

 
Eventuelt  
Ulla Lund takkede Ole Strunge Madsen, for hans mange år i Danmarks-Samfundet.  

 
Else Sudergaard orienterede om, at de i Middelfart holder en ikke flagfest. Hun orienterede om, at Rådhuset 
i Middelfart flager når de holder byrådsmøder. I forbindelse med Valdemarsdagen vil der være en udstilling 
om DS på biblioteket. 

 
Ove Mortensen orienterede om Søren Cruys-Bagger indslag i radioen. 

 
Else Sudergaard, foreslog at mødedeltagerne modtager bogen ”Dannebrog 800 år”. Ulla lund bestiller dem 

hjem. 
 
Dirigenten takkede mødedeltagerne for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
 
 
Ove Mortensen   Charlotte Nielsen  
   Dirigent         Referent 
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