Referat af repræsentantskabsmøde 9. marts 2013 kl. 1000.
Deltagere:
Landsledelse: Nils Ole Kajhøj (FM), Erik Fage-Pedersen (NF) Finn Rasmussen (FR), Birte
Johansen (BJ), Søren Cruys-Bagger (SCB) og Ib Ketler (IK).
Lokalrepræsentanter: Evald Jensen, Kathe Salvang, Kurt Terkelsen, U. Lundgaard, Finn
Bødtker, Niels Nybjerg, Karsten Barfoed, P. Kosiara, Steen Kristiansen, Helge Moosmann,
Marie Hess, Daniel Bjærge, Kjeld Bøjlesen, Poul Boye Larsen, Peter Sørensen, Henrik
Westen-Jensen, Robert Møller Christensen, Per Karlsson, H.O. Danielsen, Jens
Justenlund, Jesper Milling, Preben Petersen, Ole Strunge Madsen, Erik Dam, Martin
Helbo Nielsen, Mogens Danielsen, Frantz Dittrich, Bent Mitchell, Mogens Peülicke, Jette
Bjærge og Johan Evensen
FM bød velkommen til repræsentantskabsmødet, der denne gang blev afholdt i
Vingstedcenteret ved Vejle. En særlig velkomst til de mange gæster.
DS fane blev ført ind.
FM oplæste hilsen fra vores protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.
Fællessang.
Herefter overgik man til den udsendte dagsorden.
1. VALG AF DIRIGENT
På landsledelsens vegne foreslog FM, at Uffe Lundgaard blev valgt som dirigent (DIR).
Uffe Lundgaard valgtes med akklamation.
DIR konstaterede, at indkaldelse til mødet var sket i overensstemmelse med lovene,
herunder at vedtægternes § 6 var overholdt.
Det blev konstateret, at den udsendte dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne.
DIR konstaterede tillige, at der var 37 stemmeberettigede til stede.
Derefter blev der foretaget valg af 2 stemmetællere. Evald Jensen og Mogens Peulicke blev
valgt.
2. AFLÆGGELSE AF BERETNING TIL GODKENDELSE
FM afgav herefter den mundtlige beretning. Af beretningen skal følgende dog nævnes:
Færdiggørelse af ”Håndbog for fanebærere”
Foldere på tysk, engelsk og dansk, der forklarer de elementære flagregler til brug for
sommerhusudlejningsfirmaer.
Genudgivelse af bogen ”For Nordens Frihed”
Aktiviteter i Sydslesvig
”Sådan bruges Dannebrog”
Synliggørelse af Danmarks-Samfundet og sluttelig om
Årsskrift 2013.
Beretningen vedlagt som bilag 1.

DIR anmodede repræsentanterne om at fremkomme med evt. spørgsmål og kommentarer til
beretningen:
Mogens Danielsen, Nordjylland, var tilfreds med Danmarks-Samfundets holdning til forslag
om flagning med andre nationers flag, og roste samtidig vores bøger ”Sådan bruges
Dannebrog” og ”Håndbog for Fanebærere” samt vores årsskrift.
Karsten Barfoed, Billund-Vejen, syntes det var trist, at Danmarks-Samfundet ikke magtede
at deltage i den store landslejr 2012 i Holstebro. DS burde have samarbejdet med andre om
deltagelse, bl.a. med Sct. Georgs Gilderne.
Per Karlsson, Horsens, synes at det nye initiativ med udsendelse af 1 ark Valdemarsflag til
medlemmerne som gave, var en rigtig god ide.
Karsten Barfoed, Billund-Vejen, opfordrede Danmarks-Samfundet til at samarbejde med
andre lokalforeninger i området, når vi skal etablere egen lokalforening.
Karsten Barfoed, Billund-Vejen henledte opmærksomheden på, at anvendelse af sociale
medier, herunder Facebook, kunne medføre både positivt og negativt, herunder mulig
censur ved evt. sletning af negative bemærkninger.
Finn Bødtker, Randers-Favrskov, takkede for den hjælp man havde modtaget i forbindelse
med genindførelse af flagfest i Randers. Det blev endvidere bemærket, at det var vigtigt at
synliggøre Danmarks-Samfundet, også på de sociale medier.
FM svarede på ovennævnte indlæg med at:
DS allerede i vid udstrækning samarbejder med andre foreninger i forbindelse med
landsstævner og oprettelse af egne lokalforeninger.
Sociale medier er fremtidens kommunikationsmidler, som DS selvfølgelig vil benytte
sig af. Det er holdningen, som udgangspunkt, at der ikke vil ske censur af negative
kommentarer. Kun i helt grove og krænkende tilfælde vil de blive slettet.
Vedrørende etablering af lokale DS foreninger, vil der i år sat fokus på Herning og
Esbjerg. I Esbjerg skal der i år være DGI landsstævne, hvor DS forventer at blive
inviteret.
DIR konstaterede herefter, at der ikke var flere spørgsmål til beretningen.
Beretningen blev herefter godkendt med akklamation.
3. FORELÆGGELSE AF REGNSKAB TIL GODKENDELSE
FR gennemgik det udleverede og reviderede regnskab for Danmarks-Samfundet i 2012.
For 9. år i træk har regnskabet ikke givet vores revisor, KPMG, anledning til bemærkning.
FR knyttede en række bemærkninger til regnskabet.
Årets resultat blev et underskud på kr. 24.931, hvilket vurderes at være tilfredsstillende.
Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, blev det godkendt enstemmigt.
FR gav herefter en orientering om regnskab 2012 for HKH Arveprins Knuds 60 års
fødselsdagsfond.
FR oplyste følgende omkring fonden
Fondens kapital udgør kr. 2.991.009.
Årets driftsresultat udviste et overskud på kr. 82.837
Der var i 2012 uddelt kr. 100.000 til DS arbejde.
Regnskabet er revideret af Nordea revisor, og giver ikke anledning til bemærkninger.
DIR spurgte om der var evt. spørgsmål til regnskabet:
Karsten Barfoed, Billund-Vejen, nævnte at DS er for rundhåndede med portoudgifterne i
forbindelse udsendelse af breve m.v. Kan der ikke rationaliseres her, således der kan
spares penge.
Mogens Danielsen, Nordjylland, oplyste at salg af Valdemarsflag går skidt, også i
forbindelse med breve til foreninger med salgsark.
Kathe Salvang, Storkøbenhavn, ønskede oplyst hvad kr. 34 000 på øvrige omkostninger
dækkede over?
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Erik Dam, Vejle, oplyste at lokalforeningerne mangler driftskapital, og foreslog at der i stedet
for nuværende trækningsret stilles et dispositionsbeløb til rådighed.
FR oplyste, at de stillede forslag vil blive behandlet på næste landsledelsesmøde.
Fsva. udgiften øvrige omkostninger på kr. 34.000, dækker beløbet over
Indkøb af medlemsemblemer for ca. kr. 20.500
Indkøb af 30 bordflag med gravering, til brug som flaggaver, for kr. 10.000
Renteudgifter og gebyrer for kr. 2.500 og
Diverse småudgifter på kr. 1.000.
Da der ikke var flere spørgsmål, blev regnskabet godkendt med akklamation.
4. AKTIVITETSPLAN, BUDGET, HERUNDER FORLSAG TIL KONTINGENT M.V.
NF gennemgik aktivitetsplan for 2013/14. Planen vedlagt som bilag 2.
Aktivitetsplan blev godkendt.
FR gennemgik herefter budget for 2013.
Budgettet udviser indtægter på kr. 935.000 og udgifter på kr. 950.000. Årets resultat
forventes at blive på kr. 15.000 i underskud.
Budget blev godkendt.
FR gennemgik herefter forslag til administrationsbidrag og kontingent for 2013.
Herefter uddybede Karsten Barfoed, Billund-Vejen, det stillede forslag om at foreninger
under 100 medlemmer skal betale kr. 300 i kontingent. Under den efterfølgende korte
debat kom det stillede forslag til afstemning:
For stemte 1
Imod stemte 35.
I medfør af dette, blev landsledelsens uændrede forslag kort gennemgået og godkendt.
5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
5.a. Nye vedtægter. Udsendt sammen med indkaldelsen.
FM gav en kort redegørelse for, hvorfor vedtægterne § 2 ønskedes ændret, herunder at
forslaget på møde i september 2012 med ekstern konsulentbistand, var blevet drøftet.
Erik Dam, Vejle, oplæste herefter en erklæring fra lokalforening. Erklæring vedlagt som
bilag. 3.
Bestyrelsens forslag tager slet ikke stilling til halvdelen af vores tidligere formål, nemlig
kulturdelen. Endvidere bør DS skifte navn.
Erik Dam stillede sig gerne til rådighed for en fornyet udvalgsbehandling.
Erik Westen-Jensen, Aalborg, støttede op om erklæring fra Vejle om at vores kulturarv er
vigtig at medtage i DS formål.
Finn Bødtker, Randers, nævnte, at der mangler dialog. Er idegrundlaget godt nok? Hvad
vil DS?
Finn Bødtker, Randers, foreslog at bestyrelsen trak sit forslag tilbage til fornyet overvejelse i udvalg.
FM oplyste, at den tilsendte erklæring var blevet læst med stor interesse, men at
landsledelsens forslag til nyt formål, indeholder en del om kulturdelen.
FM oplyste, at landsledelsen ikke går ind for at ændre vores navn, hvilket i øvrigt også vil
blive en bekostelig affære.
FM oplyste, at der muligvis, under DS kunne indføres et motto som tydeliggør, hvad vi
står for. Et eksempel kunne være ”Dannebrog til Folket”.
Per Karlsson, Horsens, kunne ikke gå ind for at ændre vores navn, men at et motto var
en god ide.
H.O. Danelsen, Skanderborg, foreslog, at der i bestyrelsens forslag til formål indføres
ordet kultur foran fællesskab og identitet.
Dette forslag blev støttet fra flere sider, herunder også af landsledelsen.
Herefter foreslog DIR, at man gik over til afstemning om forslagene.
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Først stemmes om forslag fra Finn Bødtker, der indebar at landsledelsens forslag
trækkes tilbage, og at der efter fornyet udvalgsbehandling fremsættes nyt, revideret
forslag på næste års repræsentantskabsmøde.
For forslaget stemte 14
Imod stemte 22.
Forslaget var hermed forkastet.
Herefter overgik man til forslag, stillet af H.O. Danielsen, hvor landsledelsens forslag
tilføjes ordet kultur.
For dette forslag stemte 29
Imod stemte 3, og
4 undlod at stemme.
Forslag til nyt formål er dermed godkendt. Nye vedtægter vedlagt som bilag 4.
6. VALG.
a. Landsformand.
Nils Ole Kajhøj ønskede ikke genvalg.
FM motiverede derefter landsledelsens forslag til ny landsformand, nemlig Preben
Petersen, Fyn.
Preben Petersen blev valgt med akklamation
b. Landsledelsesmedlemmer.
I ulige år er 2 landsledelsesmedlemmer på valg.
Erik Fage-Pedersen villig til genvalg
Birte Johansen villig til genvalg
Herudover er Ib Ketler på valg efter eget ønske.
DIR foreslog at afstemningen blev delt op i 2.
Johan Evensen, Esbjerg, oplyste, at en deling af valg til bestyrelsen ikke var lovlig, og
foreslog 1 samlet afstemning. Landsledelsen kunne så under konstitueringen selv finde
ud af, hvem der kun skal medlem i 1 år.
DIR forespurgte, om der var flere emner til landsledelsen.
Marie Hess, Sønderjylland, foreslog Niels Ole Priisholm, Kolding til landsledelse.
Det oplystes af gæst fra lokalforening Kolding, at Niels Ole Priisholm har trukket sit
kandidatur, og at vedkommende er rejst hjem.
FM motiverede genvalg af Erik Fage-Pedersen og Birte Johansen samt nyvalg af Daniel
Bjærge, Kolding.
Alle 3 blev valgt med akklamation.
c. Suppleanter.
På valg hvert år:
Jens Justenlund ønskede ikke genvalg
Kjeld Bøjlesen villig til genvalg.
FM foreslog derefter, at Martin Helbo Nielsen, Roskilde, vælges som suppleant.
DIR konstaterede, at der ikke var flere forslag.
Kjeld Bøjlesen og Martin Helbo Nielsen blev valgt med akklamation.
d. Revisor.
FM foreslog, at DS nuværende revisionsfirma KPMG blev genvalgt.
Genvalg godkendt.
7. FASTSÆTTELSE AF TID OG STED FOR DET FØLGENDE REPRÆSENTANTSKABSMØDE.
FM foreslog, at næste års repræsentantskabsmøde skal finde sted lørdag den 8. marts
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2014 i Idrættens Hus i Brøndby
Forslaget blev godkendt.
8. EVENTUELT
Hædersbevisninger
FM motiverede og overrakte DS guldnål til
Kjeld Bøjlesen, Hedensted og
Birte Johansen, Aalborg.
Helge Moosmann, Haderslev, fik overrakt blomster i anledning af, at han har været
salgsleder i Sønderjylland i 50 år.
FM motiverede og udnævnte
Ib Ketler, Storkøbenhavn, til æresmedlem.
Herefter tog NF ordet og motiverede og udnævnte vores afgående landsformand til
Nils Ole Kajhøj til æresmedlem.
Stående applaus.
Endvidere uddelte NF DS guldnål til Anne Lis Caspersen, Glumsø.
Frantz Dittrich, Sydslesvig, takkede den afgående formand for et godt samarbejde med
Sydslesvigsk Forening, og overrakte Nils Ole Kajhøj en bog og et bordflag med et
gammelt sydslesvigsk flag.
Jens Justenlund, Jammerbugt, oplyste at de Danske Skytteforeninger og DGI nu er
fusioneret. Sammenslutningen har over 5000 foreninger som medlemmer, og oplyste
endvidere, at han vil gøre en indsats for at få flere af disse foreninger til at melde sig ind i
DS.
Jens Justenlund oplyste, at han vil tage kontakt til DGI vedr. invitation af DS til
landsstævnet i Esbjerg i år.
Ny FM, Preben Petersen, takkede for valget, og nævnte at der er skabt et godt fundament
for det fremtidige arbejde i DS, og glæder sig til at deltage i arbejdet.
DIR afsluttede herefter mødet, og takkede for god ro og orden.
En særlig tak rettede FM til DIR for god ledelse af mødet.
Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 12.40.
Referatet godkendt af FM og DIR.

GUNNAR BAK CEDERMANN
Referent
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