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Bygeneralforsamling onsdag den 9. april kl. 19.00 på Taruphus 
 

Skriftlig beretning. 
Flensborg, 20. marts 2014 

 
 

Vores bykonsulent, Viggo Petersen, har været sygemeldt siden udgangen af januar og blev opereret forleden. 
Det er lykkeligvis gået godt, men sygemeldingen forventes at ville strække sig frem til efter påske. I 
mellemtiden har Birthe og Helga løst alle de daglige opgaver på bysekretariatet, hvilket jeg her straks vil sige 
en stor tak for.  M.h.t. friluftsmødet har de haft et møde med Marike Hoop fra Flensborg Amt og Lars Petersen 
fra Sydtønder, hvor de opgaver, som Viggo ellers har varetaget,  er blevet fordelt.  
 
Hvervekampagnen, personskift og læren deraf: forbedret præsens!  
Viggos sygdom har forståeligt nok sat vores hvervekampagne på vågeblus, men på bygeneralforsamlingen 
følger der er redegørelse. Forløbet har ikke været tilfredsstillende, men det kan det blive, især med en lære, som 
bystyrelsen har måttet drage: kontakten til distriktsbestyrelserne skal forbedres. Når vi fra byens side mener at 
have informeret udførligt, men det ikke opleves sådan i distrikterne, er det fuldstændig uinteressant, hvad jeg 
som byformand m.fl. mener at måtte fremføre. Så er det oplevelsen, det kommer an på.  
 
Bykonsulenten og i hans forfald evt. et bystyrelsesmedlem kan ikke deltage i alle de ca. 60 bestyrelsesmøder, 
som hvert år gennemføres i distrikterne, men så ofte som muligt og altid, hvor der anmeldes ønske derom. En 
gang årligt i hvert distrikt, som opfordres til hver gang at have ”Nyt fra bystyrelsen og andre partnere” på 
dagsordenen, er det absolutte minimum. Kommunikationen skulle derved blive helt direkte, praktiske opgaver 
kunne koordineres lige på stedet og ikke mindst: gensidig ideudveksling og –udvikling, konsulentens 
kerneopgave, komme til sin ret.  
 
Dette forstærkes af de personskift, vi denne gang har set i distriktsbestyrelserne, her især formandsposterne i et 
år, hvor vi formænd ellers ikke er på valg. Arbejdspres andre steder trods glæde ved distriktsarbejdet var 
grundene. På den baggrund bliver det blot endnu mere tydeligt, at vi må dele byrderne, så de ikke kommer til at 
veje glæden ned, og vi må give de nyvalgte i bestyrelserne en så god og hjertelig indgang, som vi på nogen 
måde kan.  
 
Nye formænd og nye til bystyrelsen.  
I Friserbjerg-Rude valgte Dola Schultz at trække sig som formand, hvor Pia Person vendte tilbage til 
formandsposten. I Engelsby valgte generalforsamlingen Dirk Jäger som ny formand efter Lars Bethge og i 
Sporskifte hedder formanden nu Thomas Hougesen. Kay von Eitzen gik her som formand efter 17 år, og 
trækker sig ligesom Dola Schulz fra bystyrelsen. Her ønsker Roland Harms og Ronald Schulz heller ikke at 
fortsætte.  
 
I skrivende stund søger bystyrelsen stadig efter kandidater og forslag modtages med stor tak! En kandidat som 
vi straks fik ”ja” fra er bibliotekar Carl Fischer, der vil være mange bekendt og som hermed anbefales på det 
varmeste.  
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En undersøgelse 
Ifølge vor generalsekretær rettes der regelmæssigt henvendelser fra studerende og andre om at måtte foretage 
(spørgeskema)undersøgelser i vor medlemskreds. Her vil jeg kun kort nævne Linn Knuth, der er igang med en 
master i noget forvirrende og moderne, tidl. praktikant på generalsekretariatet og altså i besiddelse af 
”insiderviden” om vores folkelige og farverige forening. Linn har således været med ved bordet i forberedelsen 
af hvervekampagne og har bl.a. spurgt, hvad ”man” så syntes? ”Forvirrende”  var det svar jeg hæftede mig ved 
m.h.t. de mange plakatmotiver og ”for små hvervegaver”. Det må vi tage ved lære af. Linn vil selv efter ønske 
kunne uddybe sine foreløbige resultater på bygeneralforsamlingen.  
Dette skulle straks nævnes, men det mest interessante medlemssvar, som bakkes op af en børnehave- og af en 
skoleder var dog, at ”folk hellere vil være medlem af hovedforeningen og ikke gider arbejdet i distrikterne”. Nu 
er man altså medlem af hovedforeningen, når man er medlem i et distrikt. Det er ikke noget enten-eller.  Men 
der er  noget grundlæggende, som overses: det nære, folkelige og forpligtende mindretalsfællesskab på tværs af 
alle forskellle, som en ung pige berører i Linns undersøgelse ved at sige: SSF er klart værd at støtte, for min 
mormor får noget ud af det. Sætter vi spørgsmålstegn ved medlemskabet i et distrikt kontra hovedforening 
bliver det til et spørgsmål om, hvad ”jeg” (og ingen andre) får ud af det, og SSF ses først og fremmest som en 
kulturbutik, hvor varer helt anonymt kan tages ned eller blive stående efter den enkeltes forgodtbefindende. Får 
den holdning frit løb, kan vi lukke butikken, for alle vore tilbud er til for fællesskabets skyld, som gør det 
muligt, at vi, SSF og andre, overhovedet har tilbud i en farverig mangfoldighed.  
 

 
Medlemstal og aktivitetstal 2013 
 
En væsentlig del af beretningen på bygeneralforsamlingen vil gå ind på distrikternes arbejde,  ligesom der 
naturligvis igen vil skulle tales om årsmøde og andre arrangementer, bla. om ”1864”.  Tallene fra sidste år giver 
et overblik, og her de nok centrale blandt flere, der vil blive fremlagt på mødet. Vi vil analysere dem sammen! 
 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Medlemstal 4327 4165 4163 4194 4109 4121 4140 4157 4201 

 
4213 

 
4238 

 

Arrangementer 

- deltagere 

203 - 

7834 

189 - 

7290 

208 - 

8465 

217 - 

8823 

207 - 

8164 

186 - 

7456 

181 - 

8088 

195 - 

7399 

184 - 

7299 

 
171 - 
7004 

 
188 - 
7428 

 
 

Afslutning 
 
Idet jeg håber med disse korte bemærkninger at have givet en forsmag på bygeneralforsamlingen, ser jeg igen 
frem til, at vi alle mødes!  

 
Preben K. Mogensen 

 
 

 


