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Bygeneralforsamling torsdag den 10. maj 2012 kl. 19.00 

 
Skriftlig beretning. 

 

Flensborg, søndag den 22. april 2012 

 

For SSW og Edgar Möller, for ligestilling.  
 
Når vi mødes til bygeneralforsamling den 10. maj vil valget den 6. maj ligge bag os. Hvis valgresultatet 
har ført til forhandlinger om en stor koalition CDU/SPD vil vore bekymringer langt fra være forbi, for 
slet ikke at tale om,  at vinder den nuværende regering, så vil vi stå overfor så dramatiske nedskæringer 
indenfor mindretallet og vort skolevæsen, at tanken viger tilbage for det.  I 2013 vil forbundsregeringen 
ikke mere afbøde de diskriminerende besparelser fra Kiel med et særtilskud, så vi har ikke noget valg: 
regeringen i Kiel må væltes, en anstændig mindretalspolitik genindføres og vedtagne love overholdes.  
 
Det vil være den største og vigtigste sejr i årevis. Vi har ellers kunnet fejre flere i de senere år:  

 

� Ved sidste byrådsvalg i 2009 var vort SSW en hårs bredde fra at blive største parti i byrådet – og blev 

større end SPD og CDU. Vi KAN vinde Flensborg for Edgar Möller, så lad os også gøre det.  

� Fra januar 2011 stiller vi med Simon Faber byens overborgmester. 

� Den 11. september 2011 vendte Isted-løven hjem til sin plads.  

 

Isted-løvens tilbagevenden er med som det tredje, fordi også dette viser, at vi, som engang var flertal her i byen, 

men nu er mindretal, stadig er en fuldgyldig og ligeværdig del af byens historie og NUTID. Hvis så blot ikke 

nogle, som ganske sikkert ikke er flertallet iblandt vore tyske naboer, også ville forstå det i praksis og ikke 

skubbe os i skoene, at vi ”bare” ikke vil være med til at spare!  

 

I skrivende stund er den store aktionsdag for de 100 % den 21. april i meget frisk erindring som en herlig dag. 

Det var en storartet demonstration af, at vi vil have samme behandling og spare på lige vilkår med alle andre, 

men ikke rames særskilt med en ekstra-besparelse på 15 %. Kun en af de mange sange huede mig ikke på just 

det punkt.  Gid aktionsdagen må blive husket rigtig længe, for så vil den tillige minde om, at sammenhold og 

fælles indsats frugtede!  

 

 

Dagligdagen 
 

Kampen for de 100 % har nu præget situationen i snart to år, og med rette, for kampen gælder vort dagligliv 

som mindretal i institutioner og foreninger og i vort samfund som helhed. Når vi afholder bestyrelsesmøder og 

generalforsamlinger har det faktisk samme formål. På sidste års bygeneralforsamling tematiserede vi 

distriktsarbejdet og det er faktisk lykkedes mig, som annonceret, at nå rundt til bestyrelsesmøder i alle 

distrikter. Det var meget lærerigt for mig, jeg siger tak - og det sker bedst ved at det udmøntes og som sådan, 

både som tak og som udmøntning, må man gerne se tilbuddet om sommerudflugter 2012 med lokomotiv i 

Angel! Det og beretningerne på distriktsgeneralforsamlingerne, både hørte og læste, vil vi vende tilbage til den 

10. maj.  
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Medlemstal og aktivitetstal 2011 
 

SSW-bygeneralforsamlingen den 19. april hindrede mig i at være med til Flensborg Amts generalforsamling 

samme aften fra begyndelsen, men jeg nåede da under eventuelt at takke for samarbejdet om forårsfest og 

julehæfte og håbe på mere. I Flensborg Amt har de et håb om at passere de 3.500 medlemmer, medens vort 

midlertidige mål må ligge 1000 medlemmer højere. Vi er på rette vej, langsomt men sikkert, hvad et blik på 

tallene for de seneste år viser.   

 

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Medlemstal 4770 4558 4327 4165 4163 4194 4109 4121 4140 4157 4201 

Arrangementer 
- deltagere 

214 - 
7438 

202 - 
6949 

203 - 
7834 

189 - 
7290 

208 - 
8465 

217 - 
8823 

207 - 
8164 

186 - 
7456 

181 - 
8088 

195 - 
7399 

184 - 

7299 

 

Aktivitetstallene talt sammen er igen stabile, men i 2011 ligger vi altså 500 deltagere under gennemsnittet for 

de sidste 10 år. Bygeneralforsamlingen vil byde på tilbageblik på arrangementer, naturligvis.  Ældreklubberne 

er konsekvent holdt ude af denne statistik for byen/amtet, men lad mig alligevel nævne tallet for 2011: 275 

møder med 5803 deltagere (2010: 335/5525) 

 

Højdepunkter. Årsmødet 2012 
 

”Sydslesvig - en spændende melodi” har affødt hele to årsmødesange 2011, der begge og så alligevel hver især 

vægter vor forbindelse til moderlandet og landet fra ”Løven i nord til Ejderen”. De har begge kvaliteten til at 

hæve sig over blot lejlighedssang, men der er måske grund til at minde om, at ”Det have så nyeligen regnet” 

begyndte som en lejlighedssang.  

 

”Fuglene flyver i flok, når de er mange nok” synger vi som bekendt med Benny Andersen. Vi oplever det som 

højdepunkter, når vi er mange nok og må huske, at det slet ikke behøver at være 12.000 hver gang. 

Dagligdagene har brug for festdagene for at være sig selv, men synge kan vi til alle tider.  

 

Dog især til årsmøderne!  

 

 
Preben K. Mogensen 

 

 

 

 

  

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

 

• Den længst annoncerede info- og velkomstfolder til nytilflyttede danske i Flensborg blev overrakt til 

overborgmester Simon Faber den 23. april. Her en ganske særlig tak til foreningskonsulent og medlem af 

distriktsbestyrelsen i Friserbjerg-Rude, Tine Andresen. 

• Flensborg by var 2011 med i  Flensborg Amts fine julehefte.  
• Opstillingen på friluftsmødet har vi nu haft 2 gange og opleves af alle som en forbedring.  

• Venskabsforbindelser til Danmark og medlemshvervning har bystyrelsens fortsatte opmærksomhed. 

• Ellen Schütt kandiderer ikke igen til bystyrelsen. Kai von Eitzen  kandiderer på vor opfordring til at rykke op fra 

suppleant til bisidder, og vi efterlyser/opfordrer distrikterne til at finde kandidat til suppleantposten.  

• Også her vil vi gerne henvise til vores hjemmesider  – og opfordre fortsatte til tanker om, hvordan vi bedst 

udnytter den i handling / det daglige distriktsarbejde.  

 

 

En god dag for os alle den 6. maj og på gensyn den 10. maj! 


