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Bygeneralforsamling onsdag den 21. april kl. 19.00 på Flensborghus 

 

Kort beretning. 

 
Flensborg, 5. april 2016 

 

 

 

I min – korte – mundtlige beretning vil jeg skulle levere medlemstal og aktivitetstal 2015, for i skrivende stund 

er ikke alle tal inde på sekretariatet. Selvom det er langt vigtigere at gøre arbejdet end at holde tal på det, vil jeg 

nu gerne bede om, at det ikke sker igen. Tallene vil, så meget står i det mindste fast, igen vise, at der finder et 

stort, vel-organiseret arbejde sted i vores forening og dermed i mindretallet her i Flensborg.  

 

Det vil jeg meget udtrykke den størst tænkelige tak for. Så meget desto mere, som dette arbejde ikke har 

medvind. Senest kom det til udtryk i, at vi ikke fik Horst Schneider valgt ind i Flensborgs Seniorråd. Det har 

jeg ikke sundet mig over, og noterer med nogen mistrøstighed, at kun en af de ni valgte var opstillet af en 

forening. Alle andre var ”Einzelbewerber”.  

 

 

Dette års bygeneralforsamling kommer til at ligge helt i forlængelse af sidste års, hvor jeg sluttede den skriftlige 

beretning med: ”Vi sætter os et fælles mål og søger fælles fodslag henimod det, med den ikke nødvendigvis 

lange tid, det nu engang tager”. Den konkrete sammenhæng var antallet af SSF-distrikter i fremtiden, hvor jeg 

lagde op til at stile efter distrikter i  

 

”Øst, Midt-Vest og Nord, samt Tarup og Sporskifte.  

Det 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”. 

 

Siden sidst står Friserbjerg-Rude nu til at skulle sammenlægges med naboerne, især CDV. Alle 

distriktsformænd er inviteret til et formøde forud for bygeneralforsamlingen, for det vedrører os alle. Hensigten 

er at forelægge bygeneralforsamlingen nogle konkrete forslag: at indbydelser til et distriktsarrangement også 

gælder ”Blandt venner og naboer”, en fælles teateraften, byarrangementers geografiske placering samt ...... 

 

 

Der er nok at tale om og endnu mere at gøre. Lad os komme i gang! 

 
 

 
Preben K. Mogensen 


