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Odense den 22. april 2020 

 

Beretning for året 2019 og Nyhedsbrev 2020 

 

Efter vedtægterne skal der ved generalforsamlingen aflægges en beretning eller rettere gives 

tilbageblik på året 2019. Desværre blev vi nødt til grundet ”Corona” at aflyse generalforsamlingen i 

marts måned, hvorfor beretningen udsendes som nyhedsbrev. 

 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 3 møder.  

 

Valdemarsfesten i 2019 blev afholdt i Rådhushallen i Odense. Talen for flaget blev holdt af felt- og 

sognepræst Knud Erik Kristensen, Kølstrup. Dagens taler foretog uddelingen af 10 faner og 3 flag. 

En af fanerne var en genudlevering, idet man ved flagfesten i København uddelte faner til 

ungdomskorpsene. Da man manglede en donation til DDS, fik Camelotgruppen i Odense sin fane 

over rakt ved festen i København og genudleveret ved flagfesten i Odense.  

 

Sidste år fik Odense Veteranhjem skænket en flagstang og et flag. Den symbolske overrækkelse 

fandt sted den 5. september, der er er ”Flagdag” for ”Danmarks Udsendte”. Hvad kunne være mere 

naturligt. 

 

Udgiften til flagfesten blev sponsoreret af Fynske Frimurers Fond og Region Syd. 

 

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. 

 

På Fyn er vi i dag 212 medlemmer, det er pæn fremgang mod de 181 medlemmer, vi var sidste år. 

Vedrørende salg af de små flag, så ligger vi nr. 3 på landsplan. Der er behov for, at flere bakker op 

om Danmarks-Samfundet. Hvorfor alle opfordres til at sælge de små flag. 

 

Vort medlemstal betyder, at vi havde 2 stemmer på repræsentantskabsmødet den 6. marts i år. 

Foreningen var repræsenteret ved Carsten Sørensen, idet vi andre fra bestyrelsen var forhindret. 

 

I 2019 blev 800 året for sagnet om Dannebrog fejret ved et storstilet arrangement i København den 

15. juni. Der var sørget for transport til København for en fanebærer og faneløjtnant pr. fane, denne 

transport var gratis. Fra Fyn var der to busser af sted under ledelse af Ulla Lund og Ove Mortensen. 

Desuden deltog spejdergruppen Camelot fra Bellinge, der som sagt skulle have en fane overrakt i 

København. 
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Flagfesten i 2019 var som sagt flyttet til Rådhushallen i Odense den 16. juni kl. 15.00. Det var et 

pænt besøgt arrangement med flot faneborg og uddeling af faner og en god atmosfære. Så vi 

besluttede at holde flagfesten i Rådhushallen i 20020. 

 

Som i de foregående år var aftalt at hjemmeværnets Musikkorps Syd med kor a la Carte underholdt. 

Talen for flaget samt uddelingen af flag og faner var lagt i hænderne på politidirektør Arne Gram.  

 

Som alle ved, kom der stramninger om ”afstand og forsamling”, hvorfor vi desværre må aflyse 

flagfesten den 15. juni 2020 i rådhushallen. 

 

De medvirkende har fået besked og medvirker i 2021, ligesom Rådhushallen er reserveret. 

 

På nuværende tidspunkt har vi modtaget ansøgning fra Nyborg kommune om en fane. Denne 

udleveres formentlig i september og genudleveres ved flagfesten i 2021. 

 

Salg af de små flag samt medlemskontingent er en forudsætning for, at vi kan uddele flag og faner 

til foreninger m. fl. på Valdemarsdagen. Derfor beder vi om, at I køber vedlagte flag til videresalg 

eller til internt brug. Pengene bedes indbetalt på konto 2375 – 07 29 82 06 44. Husk at angive 

foreningens navn. 

 

Danmarks-Samfundet har en hjemmeside, hvor der er mange nyttige oplysninger, adressen er 

http://danmarkssamfundet.dk/. Fra hjemmesiden kan I også tilgå den lokale hjemmeside for Fyn. 

 

 

Med venlig hilsen 

Palle Wognsen 

formand 

 

 

 


