
 
  

 
Den 8. september 2020 

 
 

Referat af generalforsamling i Danmarks-Samfundet Fyn, 
den 3. september 2020 kl. 19.00 

 
Formanden, Palle Wognsen bød velkommen.  
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Ove Mortensen. Ove Mortensen blev valgt. 
Ove takkede for valget og orienterede om, at generalforsamlingen den 16. marts blev udsat p.g.a. 
Covid-19. Han konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen den 3. september er lovlig 
indvarslet. 
 
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det foregående år. 
Beretning og nyhedsbrev er blevet udsendt sammen med indkaldelsen. Formanden havde følgende 
tilføjelser til beretningen: Landskontoret har tildelt DS-Fyn 7 faner/flag i år, også selvom der ingen 
flagfest har været. Faner/flag er blevet uddelt og bliver genudleveret igen til næste år. 
Politidirektøren er til rådighed, som årets taler til næste år. Rådhushallen er reserveret igen til 
næste år. Kommentarer: God ide, at vi kan være i Rådhushallen.  
Spørgsmål: Må spejderne sælge pølser/øl? – Svar: Det må de ikke, det er kantinen vi skal tage 
kontakt til, hvis det er et ønske.  
Spørgsmål: Har vi kendskab til, hvorfor vi har fået 30 nye medlemmer i år? –  
Svar: Det har vi ikke, men vi opfordrer alle de foreninger der modtager faner/flag til at blive 
medlem. 

 
3. Bestyrelsen aflægger lokalt regnskab for det foregående år. 
Regnskabet blev gennemgået. Tastefejl i regnskabet: flagfesten blev ikke holdt i Den Fynske 
Landsby, men selvfølgelig i Rådhushallen. Spørgsmål: Hvordan beløbet til Landskontoret er 
fremkommet? – svar: det er en vurdering fra gang til gang, henset til hvor mange penge vi har på 
kontoen og forventede udgifter. Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag. 
Foreningen har ikke modtaget forslag. 
 
5. Bestyrelsen fremlægger forslag til handlingsplan for det kommende år. 
Udsender nyhedsbrev, med opfordring til at så mange faner som muligt deltager i 4. maj, flagfest i 
Assens eller Odense. Danmarks Udsendtes flagdag i Odense er annulleret i år, men der opfordres i 
nyhedsbrevet til deltagelse i næste år. 
Generalforsamling afholdes den 23. marts 2021. 
 
6. Valg af tre-syv medlemmer (1-3 lige år, 2-4 ulige år) 
Følgende i bestyrelsen er på valg i år: Charlotte Nielsen (ønsker ikke genvalg) og Ove Mortensen. 
Ove Mortensen, ønsker genvalg – blev genvalgt. 
Forslag til bestyrelsen: Kim Slott Nielsen og Ib Jensen – begge blev valgt. 
 
7. Valg af revisor (hvert år) 



v/ formand  
Palle Wognsen 

Fuglebakken 248 
5210 Odense NV 

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

 

Jørgen E. Larsen – blev genvalgt. 
8. Evt. valg af revisorsuppleant (hvert år)  
Terje Tharaldsen – blev genvalgt. 
 
9. Eventuelt  
Spørgsmål: Hvornår for man hjemmesiden opdateret, med alle dem der har fået guldnåle?  
Svar: Den skal nok blive opdateret hurtigst muligt. 
Formanden takkede Charlotte Nielsen, for sit arbejde for Danmarks-Samfundet i 22 år. 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for ”god ro og orden”. 
 

 
 
 
 
 
 
Ove Mortensen   Charlotte Nielsen 
 Dirigent Kasserer 
 
 


