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Bygeneralforsamling onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00 på Flensborghus 
 

Kort beretning 
Flensborg, 27. marts 2018 

 
 
 
Kære delegerede og gæster til bygeneralforsamlingen 2018! 
 
Dette års bygeneralforsamling holder vi på Dybbøl-dagen, 154-årsdagen og symbolet på nederlaget i 1864. 
Dagen kan så også ses som det danske mindretals symbolske fødselstime, og at der kan gro noget frem af en 
misere er en ikke uvæsentlig pointe efter at projektet ”Mindretallenes Hus” her i Flensborg gik under. Det 
var ikke kun et nederlag for SSF, men for hele mindretallet og flere med. Man er nu igang med at se på, 
hvordan man sammen kan løfte det op igen efter en udvikling,  som ingen havde gavn af. Det kan man kun 
ønske al mulig held.  
 
Den placering på den europæiske mindretalsdagsorden, en dagsorden,  der efter alle solemærker vil blive 
stadig mere betydningsfuld, som projektet i sin oprindelige form ville have givet Flensborg var for mig så 
indlysende, at jeg ikke har tematiseret det på bygeneralforsamlinger. Og drifts-økonomien var i orden. Blot 
for at perspektivere det lidt,  svarede udgiften pr. år til et årligt investitionstilskud, som Skoleforeningen de 
facto havde afskrevet, men som SSW fik fastholdt i Flensborgs byråd. Jeg hører dog gerne fra de delegerede, 
hvis man mener, at jeg har forsømt noget.  
 

Vor dagsorden i SSF Flensborg er koncentreret omkring livet i distrikterne 
med de aktiviteter, som trofaste frivillige yder i en enorm indsats, og  i byen 
som helhed med en mangfoldighed af danske kulturtilbud, ting, som den 
mundtlige beretning vil skulle betone. Udfordringerne er mange og er ikke 
blevet mindre efter at vi nu er gået fra 8 til 7 distrikter. Centrum-Duborg-
Vest er et mammut-distrikt, men jeg er overbevist om, at den på mange 
måder vil skulle være prøven på, hvordan vort arbejde fremtidigt skal 
udformes. Ingen af os kan dog gøre det alene. Og ingen af os skal gøre det 
alene. Bystyrelsen og vores opsøgende bykonsulent, Kay von Eitzen, måske 
mindst af alle, og det er faktisk tak værd.  

 
Just fordi vi i SSF er helt afhængige af den frivillige indsats,  er vi også afhængige af et godt samarbejde 
indbyrdes og med andre danske foreninger og institutioner. Vi kan som folkelig organisation aldrig være os 
selv nok, men er tvunget til at se på mindretallet som en helhed.  De tider, hvor enhver hyttede sit eget i 
mindretallet  og alting derefter som ved en usynlig hånd føjede sig til en smuk enhed, har efter min mening 
aldrig eksisteret, men det bliver stadig tydeligere at tingene kan falde fra hinanden. Senest meddelte en 
børnehave, at de ikke kunne deltage i St. Hans festen i år, for det ligger på en lørdag og en større dansk 
institution meddelte, at arrangøren måtte se sig om om efter en anden løsning m.h.t. en opgave, den ellers 
havde løst i forbindelse med friluftsmødet her i Flensborg. ”Arrangøren” er i deres terminologi SSF, og 
årsmøderne vel så også SSF`s ? Altså ikke en fest, hvor hele mindretallet er arrangør i strengeste forstand, 
hvor alle bidrager til festlighederne og løser opgaver/finder løsninger og ikke kunne drømme om at vælte 
dem over på andre.  

Forskud på tal 2017: 
(i parantes 2016) 
 
Medlemstal: 4.134  (4.240 
Aktivitetstal: 11229   (10485) 
Teater- og koncertgæster: 4.728 
(4.724) 
Klubdeltagere: 2.945  (4.010) 
 
 



 

 
 
Valg – valg - valg 
Hvad der kan ske, hvis vi som mindretal vælter vores politiske repræsentation over på andre end SSW, tror 
jeg vi alle kan give afskrækkende eksempler på. Alligevel er det ikke mere den naturligste ting af alle for 
alle i mindretallet at stemme på SSW, men det ville jo så også betyde, at vi ikke mere behøvede at 
argumentere, overbevise og kæmpe for vore værdier og interesser. Det kunne vi jo ikke forestille os.  
 

Seniorrådet er et  meget vigtigt organ i byens politiske liv og SSF 
Flensborg er i den heldige situation, at vi kan opstille to dybt 
engagerede og overbevisende kandidater, der virkningsfuldt kan føre 
seniorers sag i byens udvalg og gremier. Sidste gang var vi så uheldige, 
at vor kandidat ikke blev valgt, men Ami Jessen og Bernd Engelbrecht 
har fortjent vor helhjertede støtte,  og vi forventer at se dem begge tage 

plads i Flensborgs Seniorråd! Deres valgudtalelser vil ligge fremme på bygeneralforsamlingen, og de vil 
begge få ordet til en kort præsentation. For så vidt den er nødvendig ...  
 
Byrådet har besluttet, at valget til seniorrådet finder sted samtidig med byrådsvalget. Håbet er naturligvis 
”syngergi” og et højere stemmetal til både byråd og seniorråd. Dette håb deler både SSF og SSW.  
 

 
Bygeneralforsamlingen byder også på valg. Lars Nielsen, Karl Fischer og Pia Persson 
stiller – heldigvis - op til genvalg til bystyrelsen. Det samme gælder for suppleanterne, 
Klaus Petersen og Ursula Knorr. Vi skal sige en stor tak til Klaus Ramm og Dieter 
Matthiesen for mange år som vore revisorer. Til deres afløsere foreslåes Grethe 
Kreutzer og Morten Mortensen.   
Ny kandidat til bisidder i bystyrelsen er Tjark Jessen. Tjark er meget aktiv i bl.a. 
SSW-U og har alle kvalifikationer til at blive et stort aktiv i kontakten til yngre 
medlemmer og til at formulere deres ønsker og forventninger til SSF. Vi har af 
talrige grunde vendt os imod tanker om at oprette en ungdomsafdeling i SSF 

og når forventningen om, at der også kan sættes navn på en ung suppleant for Tjark den 18. 
april,  sætter vi ligeledes et lovende signal. 
 
Vel mødt til bygeneralforsamlingen den 18. april, og lykkes det for postvæsenet at være lige så 
flittig og hurtig som vores bysekretariat, så vil følgende ønske også nå rettidigt frem: 
 
En glædelig påske! 
 

 
Preben K. Mogensen 


