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Bygeneralforsamling onsdag den 16. april kl. 19.00 på Flensborghus 
 

Kort beretning. 
Flensborg, 31. marts 2015 

 
 

Vi mødes til bygeneralforsamling på Dronningens 75-års-dag. Og i skolernes påskeferie. At vi uden videre har 
ladet det første have forrang for det sidste, kan sige noget symbolsk. Vi har så få skolefolk, både forældre og 
især også lærere i vore delegeret-rækker, at bystyrelsen ikke har behøvet at tage særligt hensyn til det. 
 
Det symbolske rækker dog i samme tråd noget videre, som skal være vor bygeneralforsamlings hovedemne 
denne gang: hvordan vi for fremtiden varetager vor opgave som mindretallets folkelige forening i Flensborg 
bedst muligt og det vil sige sammenholdet mellem vore medlemmer, ligegyldigt hvor de har deres daglige 
enklave (indelukke), om det nu er i institutionerne som brugere og ansatte eller som tillidsfolk og søgere af 
kulturelle og sociale tilbud. Eller blot som ”passive medlemmer”, der med deres medlemskab giver deres 
tilhørsforhold til mindretallet til kende.  

 
Sidste års mundtlige beretning blev alt for lang. Meget at berette om, ligesom det ville være en smal sag denne 
gang at gå i bredden, men et overblik kan være kort! Denne gang kommer beretningen,  før vi spiser og varer 
præcist 15 minutter. Derefter vil der være tid til at diskutere følgende spørgsmål ved bordene – og til debat. Jeg 
giver med småt mine svar, for jeg stiller jo op til valg som Jeres byformand. Også med småt, fordi bystyrelsen 
og jeg må kende Jeres svar.  
 
Er vi, SSF,  selv ved at blive eller allerede blevet en enklave indenfor mindretallet med den specielle 
opgave at tilbyde kulturelle og sociale arrangementer, især for de ældre og specielt interesserede? 
 
Mit svar: både ”ja” og ”nej”.  
”Ja”,  fordi vi ved, at rigtig mange ser det som vores opgave at tilbyde teater, koncert og lotto etc. med den sommetider ikke helt klare 
forståelse, at så behøver de ikke at tilbyde det samme, men ofte også  underforstået, at så behøver de ikke at engagere sig i det, ikke 
engang at være medlemmer, når man nu engang er ligeglad med teater, koncert og lotto. Og har nok i sit eget individuelle  univers. 
Mener ”alle” ikke efterhånden, at vi blot hver må passe vort, og så ellers huske de andre lidt, men bestemt ikke vedkende os dyb 
gensidig afhængighed, arv og gæld? Blot hentydninger i den  sidste retning bærer for mig at se kimen til vor undergang. Intet mindre.  
 
”Nej”, fordi vi stadig som den folkelige forening samler alles kræfter om alles fælles tiltag: årsmøderne, folkelige fester, jubilæer etc.. 
Her kommer mindretallet sammen fra alle ender og kanter og enklaver. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at der også er 
dem, der ser f.eks. årsmøderne som et SSF-arrangement, underforstået: det har jeg ikke noget eller kun lidt med at gøre. I vor egen 
optik er det selvfølgelig sådan, at også dansk teater, koncert og lotto er noget for ”alle” i mindretallet.  
 
Er vort distriktsarbejde ved at være fortid? 
 
Mit svar:  ”NEJ”.  
Vi viderefører i distrikterne, med enorm arbejdsindsats og stort engagement, en arbejdsform, som vi altid har haft i mindretallet, 
ligegyldigt om vi ser os som 150, 100 70 eller 60-årige. Med Bonn-København-Erklæringerne for 60 år siden stod det klippefast, at vi 
danske ville forblive og  aldrig blive andet end et mindretal i Sydslesvig.  Vore omgivelser er tyske og det danske må vi, om det skal 
bevares, pleje, passe og værne om i fritiden. Det er kun mindretallets ansatte, som derfor har et særligt ansvar, der også har et dansk 
arbejdsliv.  
Det er naturligvis ikke det samme som, at der ikke både er sket og stadig må ske forandringer. Vi er gået fra 22 SSF-distrikter i 
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Flensborg til nu 8, afvikling er udvikling!,  klubarbejde har på mange måder afløst det gamle distriktsarbejde og de faste udvalgs 
indsats med årsmøder, teater, koncert og foredrag er blevet overordnede i den forstand, at det favner  mere bredt end distriktsarbejdet.  
 

Hvormange SSF-distrikter skal vi stile efter i Flensborg By? 
 

Mit svar:  Øst, Midt-Vest og Nord, samt Tarup og Sporskifte.  
Svaret forudsætter, at det vokser nedefra igennem stadig stærkere samarbejde imellem de eksistrende distrikter, idet bystyrelsen med 
bykonsulenten er udfarende og lægger arrangementer rundt omkring i det omfang, det på nogen måde giver mening, og holder en 
meget nær kontakt til  ALLE distriktsbestyrelserne. Bekymringen er naturligvis, at distrikter kan blive så store, at kontakten til 
medlemmerne groft sagt  kommer til at gå via bankopkrævningen! Ingen iblandt os kan være blind for, at jo større et distrikt er, jo 
mindre er proportionalt set aktivitetsniveauet.  

 
Jeg har denne gang været til distriktsgeneralforsamlingerne i Nord, Centrum-Duborg-Vest, Skt. Jørgen-Mørvig, 
Friserbjerg-Rude, Skt. Hans og Engelsby. Desværre var jeg forhindret i Tarup og Sporskifte. De to sidste steder 
har jeg ofte nok fremhævet som et eksempel for os andre med deres ”landsbyfællesskaber”, lokalt mindretals-
sammenhold omkring institution og forening. Den mest intensive diskussion af de ting, som nu lægges frem for 
bygeneralforsamlingen, fandt sted i Friserbjerg-Rude, hvor skolen er lukket etc. En stor tak og anerkendelse til 
Pia Persson, som fortsatte som formand og velkommen til Holger Zeh som ny formand efter Ursula Knorr i 
CDV. Ud fra meget forskellige omstændigheder er der dog en fælles konklusion med hensyn til det videre 
forløb i debatten de to steder fra: Vi sætter os et fælles mål og søger fælles fodslag henimod det, med den ikke 
nødvendigvis lange tid, det nu engang tager.  

 
 

Medlemstal og aktivitetstal 2014 
 
Som baggrund for ovenstående vil følgende tal være nyttige: 
 

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Medlemstal 4165 4163 4194 4109 4121 4140 4157 4201 

 

4213 

 

4238 

 

4233 

 

Arrangementer 

- deltagere 

189 - 

7290 

208 - 

8465 

217 - 

8823 

207 - 

8164 

186 - 

7456 

181 - 

8088 

195 - 

7399 

184 - 

7299 

 

171 - 

7004 

 

188 - 

7428 

 

173 - 

7075 

 
 
Ældreklubberne har jeg i reglen omtalt i denne skriftlige beretning før bygeneralforsamlingen. Her følger 
tallene for de seneste år, der især taler om en ”enorm arbejdsindsats og stort engagement”. 

 
 
Afslutning 
 
En gammel kinesisk forbandelse lyder: Gid du må leve i spændende tider!  Vi lever 
unægteligt i spændende tider, men vi skal ikke lade os skræmme af nogetsomhelst.  
 
Lad os bare ufortrødent tro og håbe, at det må blive til velsignelse og til en god 
bygeneralforsamling på vor Dronnings store fødselsdag. 
 
 

 
 
 
 
Før da ønsket til Jer alle om en glædelig Påske! 
 

Preben K. Mogensen 


