Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Rønne, den 12. marts 2016

Til
Danmarks-Samfundets Landsledelse
Danmarks-Samfundet
Danmarks-Samfundets Lokalforeninger

Referat af repræsentantskabsmøde
2016
Hermed referat af repræsentantskabsmøde lørdag, den 5. marts 2016 i Idrættens Hus,
Brøndby.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Landsledelsen aflægger beretning for det foregående år.
3. Landsledelsen aflægger revideret regnskab for det foregående år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Landsledelsen fremlægger forslag til handlingsplan og budget for det kommende år, herunder forslag til kontingent
samt forslag om tilskud til driften af lokalforeningernes repræsentation, dvs. i forhold til de midler der er tilvejebragt
gennem flagsalg og medlemskontingent.
6. Valg af 3 landsledelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
10. Eventuelt.

Velkomst:
Formanden Erik Fage Pedersen bød velkommen til repræsentantskabsmøde 2016, og udtrykte håbet
om et godt og konstruktivt møde.
Herefter oplæste formanden den hilsen, repræsentantskabet havde sendt til vores Protektor, Hans
Kongelige Højhed Prins Joachim og oplæste Protektorens hilsen til repræsentantskabsmødet.
Der var 47 deltagere, som repræsenterede 27 foreninger.
Der var gæster fra følgende organisationer og foreninger
 Danmarks Marineforening
 Frivilligt Drenge- og Pige Forbund
 Sct. Georgs Gilderne
 Sydslesvigs Forening

Ad pkt. 1. Valg af dirigent.
Landsledelse foreslog Uffe Lundgaard. Uffe blev valgt og udtrykte håb om at det må blive et godt
årsmøde med god og saglig debat.
Dirigenten takkede for valgte og gik over til konstatering af repræsentantskabsmødets lovlighed.
Der var ingen der havde indvendinger mod repræsentantskabsmødets lovlighed.
Der blev valgt to stemmetæller; Christian Rasmussen og Nils Ole Kajhøj
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Herefter gav han ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

Ad pkt. 2. Landsledelsen aflægger beretning for det foregående år.
Året der gik.
Det har været et lidt forvirrende år. Først med flere negative indspark, men heldigvis endte det langt
bedre end vi i Landsledelsen havde frygtet. De nærmere detaljer har været flittigt beskrevet i mails
og Nyhedsbreve, så jeg skal ikke gå i detaljer, men blot nævne, at vi ved henvendelser fra både
Landsledelsen og fra medlemmers møde med Kulturministeren og især Alex Ahrendtsen fra
Kulturudvalget, lykkedes det os at få bevillingen på 300.000 kr. fra Kulturstyrelsens midler. Vi skal
nok ikke regne med, at det er en bevilling, vi kan være sikre på vil fortsætte i de kommende år, eller
i hvert tilfælde efter et regeringsskifte. Men det giver os muligheden for at få gennemført nogle af
de projekter, vi gerne vil komme videre med. Mere om dem senere.
Også spørgsmålet om gadesalg af Valdemarsflag synes at være løst, og dette i en længere årrække,
idet vi på skrift har fået at vide, at vi ikke er omfattet af de strenge regler i den nye lov om
indsamlinger, blot vi overholder god salgsskik. D.v.s. at vi ikke må være aggressive i vor salgsiver,
men indtil vi hører andet, vil jeg ikke udstikke rigide regler, men lade det være op til sælgerne selv
at finde en passende måde at agere på. Gunnar vil komme ind på dette under Gunnars time.
Med hensyn til brugen af kongekronen i vort logo, så ser det ud til at finde en positiv løsning. Også
her har Landsledelsen og mange gode kræfter arbejdet for en tilladelse til at bibeholde kronen. Vi
har igen henvendt os både til Kulturministeren og mange andre gode kontakter, samtidigt med at vi
og især vor forretningsfører har studeret gamle aviser og andet materiale fra 1913, for at lede efter
bevis for, at der blev givet en tilladelse til at lade kongekronen indgå i vort logo. Kulturministeren
har nu udsendt et ændringsforslag til Arkivloven, som er den lov, der giver Rigsarkivet myndighed
til at overvåge og påtale misbrug af den lukkede kongekrone. Af bemærkningerne til lovændringen
er det ret tydeligt, at man også har tænkt på Danmarks-Samfundet. Vi er da også blevet bedt om at
indsende et høringssvar til Kulturministeriet, som vi har besvaret positivt. Det videre forløb bliver
derefter, at ministeriet samler alle høringssvar fra en lang række institutioner, organisationer m.v.
og ud fra disse håber vi så, at lovændringen uden for mange rettelser vil blive oversendt til
Folketinget med anbefaling og vedtaget der. Når det er sket, skal vi indsende en ansøgning om at få
lov til fortsat at bruge kongekronen, og håber så, at ministeren giver os en dispensation. Men igen
med den nuværende sammensætning af Folketinget, mener jeg ikke at det skulle give os problemer.
Sidste år opstillede jeg det mål, at vi inden repræsentantskabsmødet i 2017 skulle nå op på 2000
medlemmer. Selv om medlemstallet er steget siden sidste år, går det alt for langsomt. Problemet er
især den store afgang. Gunnar Cedermann må desværre hvert år slette en længere række
medlemmer, som ikke har betalt kontingent 2 år i træk trods flere officielle rykkere. Her vil jeg
gerne bede om lokalformændenes hjælp. De kan jo se, hvem der ikke har betalt på de udsendte
medlemslister. Tag kontakt til de pågældende, helst personligt eller per telefon og spørg, om det
blot drejer sig om en forglemmelse, mistet girokort eller vor bankkonto. En personlig henvendelse
virker altid bedre end en mail. Det vil i øvrigt også være gavnligt for Landsledelsen at få at vide,
hvorfor der er så stort et frafald, så vi eventuelt kan ændre procedure eller andet.
I forbindelse med forårets spareøvelser på grund af økonomien nedsatte vi en arbejdsgruppe for
blandt andet at se på, hvorledes vi kan gøre Danmarks-Samfundet mere spiseligt for aldersgruppen
40 til 60 år, som er tyndt besat i medlemslisten, idet vi erkender, at de endnu yngre er meget
vanskelige at få fat i, de har for travlt og andre prioriteter i livet. Man blev enige i arbejdsgruppen
om, og som i øvrigt også blev fremført på repræsentantskabsmødet sidste år, at vi må være mere
aktivt til stede i den elektroniske verden. Arbejdsgruppen udarbejdede et projekt med en APP, som
både skulle dække dynamiske oplysninger som flagtider, flagdage m.v. samt mere permanente
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oplysninger om Danmarks-Samfundet. Der blev indhentet tilbud, men det viste sig, at projektet blev
meget dyrt både i anskaffelse og vedligeholdelse. Vi er derfor nu i gang med at se på en lidt mindre
ambitiøs udgave, som forhåbentligt heller ikke er så dyr at vedligeholde og opdatere.
Arbejdet med de lokale hjemmesider skrider godt fremad. Der blev i 2015 holdt kurser for
hjemmesideredaktører både øst og vest for Storebælt, og i år har der være afholdt endnu et kursus.
Generelt ser resultatet godt ud, men det er vigtigt at huske, at hvis hjemmesiden ikke er opdateret,
skaber den ikke tillid hos læseren og giver ikke et godt indtryk af Danmarks-Samfundet
Vi lovede også sidste år, at vi ville koncentrere os om at få oprettet flere lokalforeninger på de hvide
pletter på landkortet. I 2015 har vi arbejdet videre med sagen og har nogle lokalforeninger på
trapperne, men det er svært at finde de ildsjæle, der vil stå for lokalforeningen. Der er som regel
flere, der gerne vil deltage i arbejdet, bare de ikke skal være formænd og stå med ansvaret. Men vi
arbejder ufortrødent videre med sagen, så vi kan blive rigtig landsdækkende. Det er værd at nævne,
at vi i løbet af foråret forventer at oprette en lokalforening i Sydslesvig, som i dag har over 60
medlemmer og er et område, som Danmarks-Samfundet altid har lagt stor vægt på. Så det ser vi
frem til, når de juridiske finesser er faldet på plads, da lokalforeningens vedtægter naturligvis skal
være i overensstemmelse med tyske love og bekendtgørelser.
Landsledelsen lægger stor vægt på, at lokalforeningerne deltager i så mange arrangementer som
muligt. Valdemarsdag og De udsendtes Dag 5. september er naturligvis et must, men der er lokalt
mange andre lejligheder til at promovere Danmarks-Samfundet. Det kan være 4. maj, forskellige
kransenedlæggelser, kommunale mærkedage etc. Udnyt dem, tilbyd at skaffe en faneborg, lån et af
vore udstillingstelte, slå jer sammen med andre organisationer om et loppemarked, der er masser af
muligheder.
Det er glædeligt at se, at mange lokalforeninger har et godt forhold til lokalpressen og dermed
synliggør vor tilstedeværelse ved de forskellige arrangementer. Uden pressen forsvinder vi i den
store daglige trummerum. Og uden synlighed bliver det alt for meget op ad bakke.
Der bliver også gjort meget i mange lokalforeninger for at få Danmarks-Samfundet i pressen, det
kan vi se i de oversigter, vi får i Landsledelsen. Mange arrangerer også fine flagfester og får solgt
mange Valdemarsflag, men der er også lokalforeninger, der godt kan yde en større indsats.
Organisationer, foreninger m.v., har ved modtagelsen af en fane eller et flag jo skrevet under på, at
de vil hjælpe os med at sælge Valdemarsflag og møde op med deres fane ved visse lejligheder. Men
vi kan ikke regne med, at de selv kommer og beder om at få nogle ark Valdemarsflag. Vi skal være
proaktive og kontakte dem, og holde dem op på deres løfte. Vi vil snarest udsende et oplæg til en
skrivelse, som lokalforeningen kan skære til efter lokale forhold og så udsende til områdets tidligere
Flaggavemodtagere med f. eks. 4 ark flag. Det har været gjort med stor succes i flere
lokalforeninger i en længere årrække. Som en lille sidebemærkning havde vi, da økonomien så ud
til at gå helt skævt, besluttet, at lokalforeninger der ikke havde indtægter heller ikke kunne få faner
og flag til uddeling, men da økonomien blev bedre, strøg vi den beslutning.
Presseomtalen i de landsdækkende medier kniber det fortsat med. Vi havde dog et godt indslag i
TV2 Go´ morgen Danmark den 23 JAN i forbindelse med den meget mystiske optælling af statens
flagstænger, hvor vor flagkonsulent, Søren Cruys-Bagger fik lejlighed til at give nogle gode og let
fattelige oplysninger.
Nu jeg nu har nævnt lokale forhold, skal jeg lige oplyse, at hoffet har oplyst, at HKH Prins Joachim
kun deltager i arrangementer, hvor Landsledelsen står som arrangør. Så hvis man finder der er en
helt speciel lejlighed, hvor vor protektor bør være til stede, så kontakt Landsledelsen, så må vi se,
hvad vi kan gøre.
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Vi er nu begyndt på 3. årgang af vort Nyhedsbrev som er beregnet til at blive videresendt til
medlemmerne. Det håber jeg også sker ude i lokalforeningerne. Det giver også jer mulighed for at
tilføje lokale nyheder, som kan være af interesse for jeres lokale medlemmer. Det er vigtigt, at
medlemmerne føler, at de får noget for deres kontingent, og det er en fin måde for os og for jer til at
holde dem orienteret om, hvad der sker. Er der ideer til forbedringer eller emner, vi skal tage op i
Nyhedsbrevet, vil vi meget gerne høre fra jer enten her i dag eller på et hvilket som helst andet
tidspunkt.
Økonomien har været lidt vanskelig at styre i år på grund af usikkerheden med tilskuddet fra
Kulturstyrelsen. Vi er derfor endt med et større overskud, da vi var nødt til at rebe sejlene sidste
maj, og da vi først fik besked om at vi alligevel fik pengene i oktober, var det for sent at sætte gang
i de projekter, som var blevet stoppet. Som tidligere omtalt, er medlemstallet stigende og dermed
også indtægterne fra kontingenterne. Den stærkt faldende kurve for indtægter fra salg af
Valdemarsflag synes også at være om ikke knækket opad så er den dog næsten stabil. Det er
glædeligt, og hvis vi kan få de sidste lokalforeninger med, kan vi måske ligefrem håbe på, at det
igen går fremad.
Indførelsen af Mobilpay og Swipp har ikke medført den helt store ekstra indtægt, ca. 2600 kr., men
det var første år, at vi benyttede denne mulighed, og jeg er sikker på, at det er en betalingsmåde, der
vil blive brugt mere og mere ikke mindst af det lidt yngre segment.
Et lille hjertesuk. Kan lokalforeningerne ikke være lidt mere punktlige med at indsende
salgsregnskaberne til forretningsføreren. Det kan ikke være rigtigt, at han er nødt til at rykke enkelte
lokalforeninger flere gange, før han modtager pengene. Det samlede regnskab skal jo sendes videre
til myndighederne. Så, please husk det til efteråret.
Ellers vil jeg ikke sige mere om økonomi, da det er på dagsordenen senere. Dog kan jeg nævne at
Gunnars time vil omfatte nogle ideer vedrørende donationer, som vi har drøftet i Landsledelsen.
Landsledelsen har noteret sig, at der er vanskeligt at lokke ungdomsorganisationerne frem, når der
skal stilles en faneborg. Vi har derfor rettet henvendelse i første omgang til KFUM, som lovede at
skrive om det både i deres blad og på facebook. Desværre førte det ikke til det, vi havde håbet,
nemlig en opfordring fra KFUM centrale ledelse til de lokale ledere om at tænke på, at det er
Danmarks-Samfundet, der har doneret langt de fleste faner og flag som KFUM har, og at man
derfor har en vis pligt til at møde op, når vi kalder. Så vi vil udsende et hyrdebrev til
ungdomsorganisationerne snarest og i hvert fald inden 15 JUN. Men er der nogen her i
repræsentantskabet, der er involverede i ungdomsorganisationerne, så håber jeg, at I også lokalt
forsøger at påvirke i den udstrækning, det kan lade sig gøre.
Opgaver for 2016.
Skal vi se lidt på opgaverne for 2016 bliver en af de vigtige at skaffe penge til et par større opgaver,
som vi gerne vil i gang med.
Højeste prioritet er opdatering og udgivelse af For Nordens Frihed, som nok kommer til at hedde
Nordiske frivillige i de slesvigske krige. Tilbage i 1919 besluttede Danmarks-Samfundet i
samarbejde med Foreningen Norden, at der skulle rejses et mindesmærke for de svenskere,
nordmænd og finner der havde deltaget i de slesvigske krige, og i den forbindelse udgav DanmarksSamfundet et hæfte om dette emne. Bogen er udsolgt og der er i mellemtiden fremkommet en lang
række oplysninger, som ikke var kendte på udgivelsestidspunktet. Derfor har Landsledelsen
anmodet tidligere overarkivar ved Rigsarkivet og historiker H. C. Bjerg om at opgradere hæftet,
som nu bliver en bog på omkring 150 sider. Vi arbejder med et budget på ca. 150.000 kr., som vi er
i gang med at søge støtte til fra diverse fonde. Termin for udgivelsen er sidst på året.
4

Referat af repræsentantskabsmøde i Damarks-Samfundet lørdag, den 5. marts 2016
Derudover vil vi få behov for at søge om støtte til den før omtalte reducerede APP, i det håb, at det
på lidt længere sigt kan skabe grobund for øget medlemstilgang og øget synlighed.
Og endelig er ”Sådan bruges Dannebrog” ved at være udsolgt. Så det er på tide, at få trykt et nyt
oplag. Det er nu 9 år siden, at 1. udgave blev trykt, og vi er i mellemtiden blevet opmærksomme på,
at der er behov for en række mindre tilføjelser og rettelser, som vi regner med at have klar til
efteråret. Vi håber, at A.P. Møller fonden, som betalte 1. udgaven, igen vil hjælpe os med
udgifterne til dette.
For at hjælpe Landsledelsen med at få styr på de mange ansøgninger til fonde, har Landsledelsen
bedt Ebbe Ravn fra Københavns lokalforeningen om som konsulent at hjælpe os med dette samt
andre forefaldende opgaver, bl. a. med skabeloner til skrivelser etc.
En anden større opgave, som trænger sig på, er at der kun er 3 år til Dannebrogs 800-års fødselsdag
i 2019. Landsledelsen begyndte allerede sidste år, at diskutere, i hvor høj grad DanmarksSamfundets skal og kan involveres i fejringen. Vi har derfor på det forrige landsledelsesmøde
besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at stå i spidsen for dette arbejde. Arbejdsgruppen består af
Landsformanden, Søren Cruys-Bagger, Ebbe Ravn, Gunnar Cedermann, og ikke uvæsentligt 2
udefra nemlig H.C. Bjerg og Thomas Dahl fra DGI, der begge igennem mange år har støttet og
hjulpet Danmarks-Samfundet. Vi er meget glade for, at få støtte og ideer udefra; det kan somme
tider være nødvendigt, at få lidt nyt blod ind. Så tak for det. Vi påregner at holde det første møde
ultimo april eller primo maj. Jeg kan oplyse, at vi hidtil, som tidligere meddelt, har haft kontakt med
Post Danmark, som er indstillet på at udgive et eller flere frimærker i anledning af fødselsdagen. Vi
har også tilskrevet Statsministeren og gjort opmærksom på sagen samt foreslået, at ministeriet
nedsætter en arbejdsgruppe til at styre tingene, idet det overstiger Danmarks-Samfundets
personelmæssige og økonomiske formåen at stå i spidsen for et så stort projekt. Statsministeriet har
takket for vor henvendelse og vil vende tilbage, når det er besluttet, i hvilket omfang dagen skal
markeres. Ministeriet har også noteret sig, Danmarks-Samfundets tilbud om at deltage ved
planlægningen.
Af mindre opgaver skal det nævnes, at vi er i gang med at udarbejde to foldere: en som Aalborg
Flagfabrik vil vedlægge alt materiale, som de sælger. Den vil ud over reklame for Aalborg
Flagfabrik indeholde lidt om Danmarks-Samfundet og selvfølgelig en indmeldelsesblanket. Den
anden folder er designet til på en let tilgængelig måde at hjælpe præsterne i forbindelse med faner i
kirken. Det er tanken at den skal fordeles til samtlige kirker. Det vil også gøre det nemmere for vore
fanebærere, når præsten ved lidt om, hvilke muligheder der er.
Den helt store opgave i 2016 er at få udvidet medlemsantallet. Vi må alle arbejde for både at
fastholde de gamle medlemmer og at hverve nye. Husk at benytte enhver lejlighed til at fortælle om
vort arbejde og hvor vigtigt det er i en multikulturel verden, at bevare danskernes gode og
respektfulde forhold til vort nationale symbol på dansk kultur, fællesskab og identitet. Uden en
udvidelse af medlemskredsen, som vi må indrømme har en høj gennemsnitsalder, vil vi af naturlige
årsager i løbet af nogle år stå med stærkt faldende medlemstal og dermed faldende
kontingentindtægter og endnu større problemer med at gøre Danmarks-Samfundet synligt i
offentligheden. Det kan ikke være rigtigt, at der ikke er mange flere, der vil betale og støtte vort
smukke flag med et medlemskab. Så på med handsken.
Til sidst vil jeg på hele Landsledelsens vegne takke for det store arbejde og den entusiasme, som I
lægger for dagen. Når jeg ser rundt i salen, er jeg stolt over at være med i en så aktiv og initiativrig
organisation. Jeg er fuldt ud klar over, at der ligger et stort arbejde og mange timer bag de resultater
vi, trods tilbageslag, nåede i 2015. Vi må fortsætte den gode linie her i 2016, og lad os så se, om det
ikke kan lykkes at komme op på de 2000 medlemmer inden mødet næste år.
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Debat
Medlemmer
Per Karlson, Horsens
Har ikke modtaget medlemslister, så det har ikke været muligt at kontrollerer hvem der ikke har
betalt medlemskontingent.
Vedrørende festen for Dannebrog i 2019 går vi sammen med Forsvarsbrødrene og
Soldaterforeningerne, men vi vil kun engageres i noget der har med flag at gøre. Vi skal nok sørge
for en hele masse faner, men før vi kender DS planer kan vi ikke komme videre
Helge Mosmann, Sønderjylland.
Godt med de medlemslister, men det er ønskeligt, at der foreningerne kun modtager oversigter over
egne medlemmer og ikke hele listen.
Ønskes at der er et par ekstra felter så der kan laves notater.
Opfordre til at bruge betalingsservice
Ivar Thisgaard, Hedensted.
God idé med betalingsservice. Er medlem af Garderforeningen og her anvendes betalingsservice.
Man skal gøre noget aktivt for at komme ud af det.
Helge Mosmann, Sønderjylland.
Formanden var inde på arrangementer, i Sønderjylland har vi i 2020 markering af 100 året for
Sønderjyllands tilbagevenden til Kongeriget, vi har derfor svært ved at involveres os i flere store
arrangementer
Afholdes på afstemningsdagen. Man prøver at få DSB og andre transportører til gratis transport for
sønderjyder, så de i lighed med afstemningsdagen kan komme ”hjem”.
Man er i gang med at tilrettelægge det
Formanden
Tak for indlæggene, Glædeligt, at der er gang i den rundt om i landet.
Til Jens Vind det er glædeligt at man er kommet i gang og gerne vil hjælp andre med at skabe de
rigtige kontakter. Landsledelsen stiller sig gerne til rådighed, men de som kender de
lokaleproblemer kan nok bedst løse dem
Det er vigtigt at vi er med over hele landet den 5. september ligesom den 15. juni Valdemarsdagen.
Til Per Karlson. Jeg beklager at du ikke har modtaget medlemslisterne. Gunnar kommer ind på det.
Du vil også gerne høre om DS planer for 2019. Der kommer noget ud efterhånden som vi arbejder
os gennem det. Men det afhænger af hvor meget staten vil involvere sig, og med det mener jeg med
organisationen og ikke mindst pengene. DS har gennem de seneste år lagt 50.000 kr. til side om året
så vi har lidt penge at gøre godt med. Men der skal mange penge il, hvis der skal laves noget
landsdækkende, og det skal være landsdækkende. Men vi er nød til at lave et hovedarrangement
København og jeg kan forestille mig at mange af jer vil blive inviteret til at deltage i dette
arrangement, og hermed giver det problemer lokalt – så vi må måske lave det over to dage.
Der går ca. et år inden vi har nogenlunde styr på hvad der skal ske, men I bliver holdt ajour med det.
Helge Mosmann, dine spørgsmål vedrørende medlemslister overlader jeg til Gunnar. Jeg støtte
betalingsservice så går det meget lettere.
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Sønderjyllands genforening er et lokalt arrangement. Der bør laves en KANON for Sønderjylland.
Vil foreslå at man rundt omkrig i landet vælger en taler for flaget som kommer fra Sønderjylland
eller en der har god forbindelse til Sønderjylland og det er hovedemnet i talen,
Forretningsføreren
Der udsendt medlemsliste 4 gange om året som en hel blok, men foreningerne der kun vil have
lokalelister kan blot henvende sig til Landskontoret så får de tilrettet medlemslisten til lokallister.
Per Karlson, undskyld, da du er den eneste der ikke har mail adresse burde jeg havde sendt det pr.
post.
Hjemmesider
Erik Rasmussen, FDF
FDF/FPF har god kontakt til ungdomsorganisationerne, På vores ny hjemmeside, er der et faneblad
hvor er der oplysninger om Danmarks-Samfundet og flagfester og henvisning til DS hjemmeside.
Lokalforeninger
Madsen, Vordingborg.
Gunnar har opfordret mig til at starte en lokalforening i Vordingborg området Det er et stort område
så det kan være svært at finde et centralt sted at mødes.
Jeg håber at der kan blive en stiftende generalforsamling her i løbet af foråret
Jens Vind, Herning
Tak for en god beretning. Et par ting som gør at jeg gerne vil være bedre klædt på når jeg går hjem.
Ud over at være med i Danmarks-Samfundet sidder jeg også i Hjemmeværnets historiske
kommission og i forbindelse med vore møde på Hjemmeværnsskolen var der lagt en lille avis som
jeg fandt ud af er efterfølgeren af Værn og Danmark. De omtalte flagdagen for de udsendte – 5.
september de omtalte hvor der blev afholdt arrangementer. Vi har talt med viceborgmesteren og han
siger de er med i 2016.
Han vil gerne hører hvordan ´samarbejdet med Folk og Sikkerhed fungerer for så vil han tilbyde at
DS stiller faner til rådighed.
Helge Mosmann
I Vejen er der dårlig repræsentation, der bør der laves noget ved.
Carl Aakerlund
I Holstebro er der ingen forening, der er stor udstrækning, men vi er 4 personer, der deles om
arbejdet. Vi kalder det Danmarks-Samfundet organisation for Holstebro og omegn. Man bør se på
antallet af foreninger så der ikke er en to –tre foreninger der træder hinanden over tæerne for at
sælge små Dannebrogsflag
Forretningsføreren.
Til Helge Mosmann. I Vejen Billund er Karsten Barfod kontaktperson, hvor meget der sker der bør
du spørge ham om.
Formand
Madsen. Skønt at der er håb i Vordingborg, hvor du opfatter at afstandene er for store modsat Carl
Aakerlund der finder dem for små.
Det væsentligste er at der ikke bør være hvide plette i landet.
Det er godt hvis i 4 fortsætter arbejder i Holstebro.
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Jens Vind, Herning
De steder hvor der er aktiviteter er der altid baggrund for en forening og en bestyrelse. Man ser det
overalt, det gælder alle former for foreninger.
Ser meget gerne at DS får mange flere medlemmer
Lokalearrangementer
Aakerlund
Kommer fra en positiv kommune, hvor vi startede i 2009 med 5. september. Der er mange flagdage
i Holstebro kommune.
Vi laver faneeksercits for foreningerne i Holstebro, kursus i maj – hvorfor vi ikke deltager i DS
kurser, der er ikke penge til det. Vi laver (vi) det gratis
Vedrørende ungdomsorganisationerne er der 15- 20 fane med.
Formaden
Der foregår mange ting lokalt, hvilket er fint bare DS er med og tilbyder sin støtte (hjælpe).
Presse
Jens Vind.
Jeg har ikke gode erfaringer med lokalpressen, men med gratisaviserne er der fin samarbejde
Madsen.
Godt samarbejde med den lokale presse til lokale arrangementer, blot der annonceres.
Aakerlund
Klubberne i Holstebro samarbejde med (lokale) den lokale presse
Formaden
Det er meget vigtigt at man skaber godt forhold til pressen, min erfaringen er, at man har en fast
kontakt og man varskoer vedkommende inden der kommer noget. Og ikke mindst man følger op på
det.
Erik Dam, Vejle
Opløftende beretning. Vedrørende økonomi vil det være godt hvis vi kunne komme på finansloven.
DS bør have foretræde for finansudvalget og forelægge vores sag.
Formaden
Landsledelsen er ikke meget for at komme på finansloven, da vi så skal op og vende hvert år og skal
der spares er det et godt sted at begynde. Foreløbig holder vi lav profil
Forretningsføreren.
Ansøgning om støtte fra Kulturstyrelsen er afsendt, der er søgt om 300.000 kr.
Beretningen godkendt

Ad pkt. 3. Landsledelsen aflægger revideret regnskab for det foregående år.
Hovedkasserer Daniel Klestrup Bjærge forelagde årsregnskabet for 2015 og knyttede nogle
kommentarer til dette.
Der var et temmelig stort overskud i 2015 på kr. 113.081, hvilket skyldes, at der havde været megen
tilbageholdenhed, idet der var afslag på tilskud fra Kulturstyrelse først på året. En henvendelse til
Kulturministeren og Kulturordførerne gjorde at Danmarks-Samfundet i november fik 300.000 kr.
Der havde været indtægter på kr. 875.143 o g udgifter på kr. 762.062
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Forretningsfører Gunnar Cedermann orienterede om Fødselsdagsfonden, og knyttede enkelte
bemærkninger til regnskabet.
Debat:
Kasten Barfod, Vejen Billund;
Fandt det urimeligt, hvilket han påpegede at han havde gjort opmærksomt på tidligere, at store
foreninger skulle betale det sammen i kontingent som små foreninger. Han fandt at en foreningen
skal betale 1 kr. pr. medlem, dog mindst kr. 100.
Erik Dam, Vejle;
Fandt at udgifter til flag og faner er for store. Han opfordrede til at vi købet disse gennem firmaer
der får lavet det ude i Indien.

Næstformand Finn Rasmussen
Landsledelsen noteret sig Karsten Barfods bemærkninger vedrørende kontingent.
Forretningsfører Gunnar Cedermann;
Landsledelsens indstilling er, at vi fortsat skal købe vores flag og faner af firmaer der får fremstillet
disse i Danmark.
Men DS vil dog på baggrund af opfordringen undersøge sagen, og vende tilbage.
Vedrørende de godt 11.000 kr. i repræsentation kunne han ikke på stående fod redegøre for disse,
men vil vendte tilbage til spørgeren, når han havde undersøgt sagen
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke nogle forslag.

Ad pkt. 5. Landsledelsen fremlægger forslag til handlingsplan og budget for det
kommende år, herunder forslag til kontingent samt forslag om tilskud til driften
af lokalforeningernes repræsentation, dvs. i forhold til de midler der er
tilvejebragt gennem flagsalg og medlemskontingent.
Næstformanden fremlagde forslag til kontingent.
Der blev forslået uændret kontingent.
 Enkeltmedlemmer
 Foreninger med 0 > 50 medlemmer
 Foreninger med 51 > 250 medlemmer
 Foreninger med 251 > 500 medlemmer
 Foreninger med >501 medlemmer
 Lands- og Erhvervsorganisationer

kr. 100
kr. 100
kr. 150
kr. 250
kr. 500
Kr. 1.000

Der blev foreslået uændret tilskud til drift i lokalforeningerne på max. 20% af foreningens salg af
Valdemarsflag og medlemskontingent.
Landsledelsens indstilling blev godkendt
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Næstformanden gennemgik handlingsplanen for 2016 og 1. kvartal i 2017.
Planen følger det mønster der har været gældende i de senere år. Planen kan hentes på
hjemmesiden – under Aktivitetsplan.
Der var ingen bemærkninger til aktivitetsplanen.
Hovedkassereren gennemgik budgettet for 2017 og knyttede enkelte bemærkninger til det.
Budgettet følger de hovedlinjer det har været gældende i en årrække.
Der er indsendt ansøgning til Kulturstyrelsen om tilskud på kr. 300.000.
Der var ingen bemærkninger til aktivitetsplanen.

Ad pkt. 6. Valg af 3 landsledelsesmedlemmer.
Følgende blev valgt:
Søren Cruys-Bagger, Daniel Klestrup Bjærge og Martin Helbo Nielsen.

Ad pkt. 7. Valg af 2 suppleanter.
Følgende blev valgt:
Lars Troelsen og Annette Neumann.

Ad pkt. 8. Valg af statsautoriseret revisor.
Revisionsfirmaet Ernst & Young blev genvalgt.

Ad pkt. 9. Fastsættelse af tid og sted for repræsentantskabsmøde i
2017.
Under dette punkt blev der uddelt Hædersbevisninger:
Finn Rasmussen blev udnævnt til Æresmedlem
Daniel Klestrup Bjærge og Charlotte Nielsen tildeltes Guldnålen
Repræsentantskabsmøde i 2017 bliver 4. marts i Kolding.

Ad pkt. 10. Eventuelt.
Annette Neumann, Sydslesvig, takkede for valget som suppleant og glæder sig til arbejdet. Hun
overbragte en hilsen fra Sydslesvig
Jens Justenlund, Jammerbugt. Foreslog, at man rettede henvendelse til alle kommuner og foreslog,
at de bliver medlemmer. Kontingentet kunne være kr. 1.000, der så kan henlægges til jubilæet.
Formanden; En udmærket idé, men der er kommuner som yder beløb til arbejdet. Men er der
foreninger som ønsker hjælp til det så er landsledelsen klar til at gøre det.
Karsten Barfod, Vejen Billund, ønskede oplyst hvem der er 1 og 2 suppleant.
Formanden; Vi opererer ikke med disse begreber længere, idet vi ønske sammensætningen i
Landsledelsen er så landsdækkende som muligt – dvs., at der er repræsentation fra hver region i
Danmark. Så afhængig af hvem der udtræder af Landsledelsen, er afgørende for hvem der skal ind.
Dirigenten afsluttede kl. 12.15 repræsentantskabsmødet og takkede for et god og saglig møde med
god ro og orden.
Formanden Erik Fage Pedersen, takkede dirigenten for en god og myndig ledelse af
repræsentantskabsmødet.
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Han ønskede Annette velkommen til arbejdet.
Takkede repræsentanter for en god debat og ønskede de der ikke overværer Gunnars time god
hjemtur.
Herefter afsluttedes med at synger ”Vift stolt på Codan bølge” og et trefoldigt hurra for DanmarksSamfundet.
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