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Bygeneralforsamling torsdag den 7. april 2011 kl. 19.00 

Skriftlig beretning. 

Kære alle! 

”Glædelig generalforsamling”  

stod der som overskrift på lederen i sidste udgave af NordNyt, det fælles forenings- og kirkeblad, som vi 
har i Flensborg Nord. Tankerne om generalforsamlingers baggrund og nytte skal ikke gentages her, for 
alle delegerede til bygeneralforsamlingen, har jo ”med egen krop” været til deres distrikters 
generalforsamlinger. Det er arbejdet i distrikterne, der skal være dette års hovedemne på 
bygeneralforsamlingen.  

På de 7 møder bystyrelsen har holdt siden sidste bygeneralforsamling har vi kunnet holde os løbende 
orienteret om arbejdet i distrikterne. Så at sige alle byens 8 distrikter er repræsenteret i bystyrelsen, og 
Viggo Petersen kan altid bidrage med bysekretariatets vinkel og store viden.  Det opvejer dog ikke 
tilstedeværelsen ved generalforsamlingerne, hvor Viggo jo traditionelt er mødeleder og bystyrelsen er 
repræsenteret. Denne gang har jeg selv kun haft mulighed for at deltage i 4, men har fået referat og igen 
bedt om formændenes beretninger, som jeg denne gang virkelig vil komme ind på den 7. april ved 
bygeneralforsamlingen. I denne sammenhæng vil jeg også straks rose vores avis for fin dækning af vore 
generalforsamlinger og sige tak til formændene. 

Godt arbejde 

Konklusionen på beretningerne vil jeg ikke tøve med. Der udføres et stort og fint, til dels endda 
fremragende arbejde i vore distrikter, som vi kan være stolte af.   

En beskeden stigning i medlemstallet, som vi på 7. år kan kalde stabilt, og et øget antal arrangementer i 
talkolonnerne jævnfør nedenfor i forhold til året før bekræfter dette. Antallet af deltagere er faldet, men vi 
har nu engang ikke hvert år 800 deltagere til lanterneløb i anledning af byjubilæum (2009). Der er grund 
til at minde om, at tal kun siger den kyndige noget og ikke besvarer de væsentligste spørgsmål. Var 
arrangementer gode? Var der glæde og begejstring? Levede den store foretagsomhed op til ånd og bogstav 
for SSF`s formål om dansk, folkeligt og kulturelt arbejde? Med et ord: kvalitet. Alligevel kan tallene, især 
set over en årrække fortælle om ”kvalitet”, når der spørges om sammenhængen bagud til det arbejde, der 
forud er gjort i vores gamle forening. Uden denne sammenhæng er begrebet kvalitet meningsløst.  

I begyndelsen af det nye årtusind fortsatte en ret så dramatisk medlemstilbagegang på 1/3 målt over 10 år. 
Det skete hånd i hånd med fald i distriker (2000: 17 distrikter), men tilbagegangen er standset i 2005.  
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Aktivitetstallene er faktisk forbavsende stabile på denne baggrund.  Ældreklubberne er konsekvent holdt 
ude af denne statistik for byen/amtet, men lad mig alligevel nævne tallene for 2010: 335 arrang. med 
5525 deltagere. 

Vores forbindelseslinier bagud, vore tradtioner for sammenhold og stor indsats er, omend ikke unatastede, 
så dog stadig meget stærke. Det er sandelig med god grund, at beretninger i reglen godkendes 
enstemmigt. Vi er tilfredse med bestyrelsen og forventer ikke, at den skal ændre verdens gang.  

”De ædles æt dør aldrig ud”. 

Alligevel klapper vi ikke hinanden på skuldrene i begejstring, og en og anden delegeret mener måske 
endda, at min konklusion straks i begyndelsen af sidste afsnit var overdrevet. Jeg mener hvert et ord. For 
vort problem er ikke manglende indsats eller manglende kvalitet og forbindelseslinier bagud. Vort 
problem er, at vi ikke ser disse forbindelseslinier eller ikke ser dem klart nok fremad. Er vi ikke blevet de 
gamles forening? Hvad nytter arbejdet, når der ikke er nogen til at føre det videre?   

Jeg tror helt bestemt på, at vor forening og vort folkelige og kulturelle arbejde vil blive ført videre og 
mindretallet bestå, og forhåbentlig er ingen af os så gammel, at hun/han mener, at ”anderledes” end før 
automatisk er ”ringere”.  Men deler man ikke min tro på, at de ”ædles æt aldrig dør ud”, så vil man måske 
gå med til, at de gamle aldrig dør ud? Vi når ikke de unge på under 35 eller 40 med de tilbud, vi har i 
vores distrikter, og vi gør klogest i simpelthen at afskrive dem i dem sammenhæng. Men vi kan ikke 
afskrive dem som medlemmer af vor forening, for så afskriver vi dem fra mindretallets folkelige forening. 
Og uden den er det ikke mere hunden, der logrer med halen, men halen, der logrer med hunden. 

Den folkelige forening 

Vi i SSF har ikke monopol på at repræsentere det danske mindretal, ejheller (mere) på folkeligt arbejde. 
Vi var ikke alene om den store protestaktion mod ulykkerne fra Kiel, der nu fra sommerferien får den 
onde følge, at C.P. Skolen lukker. Den saglighed som kredsen omkring C.P. reagerede på lukningen med 
aftvinger stor  respekt, og viser forståelse for,  at skolelukningen først og fremmest er et folkeligt problem 
og ikke kun et skoleproblem. Hvilket styrelsen for Skoleforeningen vist glemte, da den ville indføre et 
kontingent i Skoleforeningen. Det folkelige tilhørsforhold til mindretallet og dermed til det danske folk 
manifesterer den enkelte i bidragsmæssig forpligtethed ved medlemskab i den forening, der forener flest, 
ja alle. Både bagud og fremd. Og det er SSF.  

Så meget desto bedre, hvis en og anden nu alvorligt mener, at de sidste bemærkninger kræver en 
uddybning. Den vil jeg glæde mig til at komme med den 7. april, og så glæder bystyrelsen sig til at byde 
velkommen til en ”glædelig generalforsamling”. 

Preben K. Mogensen 
  

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Medlemsta
l 5025 4770 4558 4327 4165 4163 4194 4109 4121 4140 4157

Arrangement
er - deltagere

219 - 
7902

214 - 
7438

202 - 
6949

203 - 
7834

189 - 
7290

208 - 
8465

217 - 
8823

207 - 
8164

186 - 
7456

181 - 
8088

195 - 
7399
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Her i stikord nogle vigtige emner, som de delegerede er meget velkomne til at tage op, og som vi ikke må slippe af 
syne. 

•    På bygeneralforsamlingen vil vi præsentere den info- og velkomstfolder til nytilflyttede rigsdanskere i 
Flensborg, som blev nævnt sidste år. Overborgmester Simon Faber har skrevet indledningen og følges af en 
udvalgt skare med korte introduktioner til livet i vor by, før og nu. Slutordet har regionsformand Carl Holst. 

•    Istedløven forventes tilbage til Flensborg den 11. september. Det bliver en historisk dag. 
•    Bystyrelsen har forespurgt om ”juniorpartnerskab” i Flensborg Amts fine julehefte. 
•    Opstillingen på friluftsmødet sidste år blev forbedret. Vi håber på ”Dänenwetter“ den 29. maj i år, så 

forbedringen vil blive endnu tydeligere.  
•    Venskabsforbindelser til Danmark og medlemshvervning har bystyrelsens fortsatte opmærksomhed. 
•    Ruth Møller ønsker p.g.a. arbejdspres at udtræde af bystyrelsen. Roland Harms kandiderer på vor opfording til 

at rykke op fra suppleant til bisidder, og Kay von Eitzen er bystyrelsens kandidat til suppleantposten.  
•    Også her vil vi gerne henvise til vores nye hjemmeside – og opfordre til tanker om, hvordan vi bedst udnytter 

den i det daglige distriktsarbejde. Skal vi lægge en ide-børs ud? 
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