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Protokol af SOF-generalforsamling
mandag den 16. april 2018 i Flensborghus, Klubværelset (Norderstr. 76, 24939 Flensburg)

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:
1) Velkomst
2) Valg af ordstyrer og protokolfører
3) Siden sidst og under forberedelse
4) Formandens årsberetning 2017
5) Regnskabsberetning 2017
6) Revisorernes beretning 2017
7) Drøftelse og godkendelse af beretninger
8) Medlemskab af enkeltpersoner
9) Fastlæggelse af medlemskontingent 2018
10) Forslag til justering af vedtægterne
11) Valg af bestyrelse 2018-2020
12) Valg af revisorer 2018-2020
13) Eventuelt
14) Kommende møder
Med dagsorenen fulgte bilag til dagsordenspunkterne 5 og 10.
Deltagere:
I mødet deltog Eberhard von Oettingen (Dansk Skoleforening for Sydslesvig), Flemming Meyer (Südschleswigscher Wählerverband), Georg Buhl (Flensborg Avis), Jens A. Christiansen (Sydslesvigsk Forening), Jens M. Henriksen (Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig), Jon Hardon Hansen (Sydslesvigsk
Forening), Ilwe Boysen (Friisk Foriining), Kirsten la Cour (Historisk Samfund for Sønderjylland - Sydslesvig
Amtskreds), Martin Lorenzen (Südschleswigscher Wählerverband), Thorsten Kjärsgaard (Flensborg Avis),
Udo Jessen (Dansk Skoleforening for Sydslesvig), Viggo Jacobsen (Dansk Kirke i Sydslesvig) og Philipp
Micha.
1. Velkomst
Formand Georg Buhl hilste alle deltagere velkommen til generalforsamlingen.
2. Valg af ordstyrer og protokolfører
Forretningsfører Philipp Micha blev valgt til ordstyrer og protokolfører. Han konstaterede mødets lovlighed. Der var ikke indgået forslag fra medlemmerne til dagsordenen, som ønskedes behandlet på
generalforsamlingen.
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3. Siden sidst og under forberedelse
Philipp Micha berettede kort om aktiviteterne siden bestyrelsesmødet den 13. december 2018 og om
aktiviteterne for de kommende uger. Følgende emner blev nævnt og drøftet:


Fordelingen af SOF-tilskud 2017 er blevet foretaget i henhold til bestyrelsens beslutning af
13. december 2018.



SOF-medlemmerne har allerede gennemførst første arrangementer, som der sandsynligvis
søges økonomisk støtte til fra SOF.



Georg Buhl og Philipp Micha har deltaget i repræsentantskabsmødet for Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig på Mikkelberg i Hatsted den 6. februar 2018. Ved mødet blev der blandt
andet præsenteret statistiske data fra voksenundervisningsåret 2017, berettet om aktuel status
for familiesprogkurserne og præsenteret projektet forældredansk. Det samlede antal voksenundervisningstilbud er faldende; dette skyldes til dels manglen på undervisere.



Efter ønske fra bestyrelsen har SOF søgt om optagelse i Dansk Folkeoplysnings Samråd.
Foreningen er blevet optaget som associeret medlem den 5. februar 2018. Philipp Micha deltager i repræsentantskabsmødet i København den 20. april 2018. SOF og Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig, som også er medlem i samrådet, vil efter en periode tage stilling til en eventuel
”sammenlægning” af medlemskaberne.



Philipp Micha har deltaget i enkelte aktiviteter arrangeret af Landesbeauftragter für politische
Bildung in Schleswig-Holstein.



SOF har med syv personer gennemført et genbesøg hos Christian Meyer-Heidemann, Landesbeauftragter für politische Bildung, i Kiel den 28. marts 2018. Mødet med Christian MeyerHeidemann og souschef Hauke Petersen inspirerede til et eventuelt kommende samarbejde ved
arrangementer, som f.eks. aktiviteterne i jubilæumsåret 2020, udstillingen om matrosopstanden
i juli 2018, en konference i Flensborg om politisk participation i digitale tider i slutningen af
2018.



Verwendungsnachweis 2017 og ansøgningen om landstilskuddet til SOF-arbejdet i 2018 er forberedt og klare til forsendelse straks efter generalforsamlingen. Der er udsigt til et lidt forhøjet
tilskud fra delstaten på € 12.600,00.

4. Formandens årsberetning 2017
Georg Buhl afleverede sin årsberetning for det forløbne år og tegnede et flersidet billede af samfundsudfordringerne og -udviklingen og fremhævede behovet for en stigende folkeoplysende indsats. Han
understregede blandt andet vigtigheden i at nå ud til menneskene og pegede på betydningen af de
digitale medier, som fundamentale forudsætninger for en aktiv deltagelse i samfundslivet. På
opmuntringen til at gøre beretningen tilgængelig for et bredere publikum, svarede formanden, at han
havde planer om at indsende den som kronik til Flensborg Avis.
5. Regnskabsberetning 2017
Philipp Micha aflagde foreningens regnskabsberetning for året 2017. Årsregnskabet og en oversigt over
kontoaktiviteterne var blevet sendt ud til medlemmerne sammen med dagsordenen.
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6. Revisorernes beretning 2017
Kirsten la Cour meddelte i sin funktion som én af foreningens to revisorer, at revisionen ikke havde givet
anledning til bemærkninger.
7. Drøftelse og godkendelse af beretninger
Medlemmerne godkendte enstemmigt beretningerne og regnskabet.
8. Medlemskab af enkeltpersoner
Som opfølgning på SOF-generalforsamlingen den 20. marts 2017 oplyste Philipp Micha om tysk foreningsret og reglerne for medlemmernes stemmeret. Medlemmerne drøftede vedtægternes § 4 og optagelsen af enkeltpersoner og besluttede at bevare den aktuelle foreningsstruktur og at se bort fra et
særligt medlemskontingent for enkeltpersoner. Georg Buhl opmuntrede medlemmerne til at tage
interesserede personer fra deres organisationer med til SOF-møderne for på den måde at styrke
foreningen og dets arbejde.
9. Fastlæggelse af medlemskontingent 2018
Deltagerne besluttede enstemmigt et uændret årligt medlemskontingent på € 25,00.
10. Forslag til justering af vedtægterne
Som tilpasning til den aktuelle foreningspraksis besluttede medlemmerne enstemmigt at ændre SOFvedtægterne og fastholde efterfølgende ændringer ved næstkomne aktualisering, som kræver en indberetning til myndighederne (”Vereinsregister”):
§ 7 ændres fra
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af en formand, næstformand og
fem bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen, vælges af og blandt de delegerede på generalforsamlingen for to år ad
gangen, således at formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige, næstformand og de øvrige tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige kalenderår.
[…]
til
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af en formand, næstformand og
fem bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen, vælges af og blandt de delegerede på generalforsamlingen for to år ad
gangen.
[…]
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§ 9 ændres fra
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år i marts
måned og indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel. […]
til
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år i martsapril og indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel. […]
§ 12 ændres fra
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen
valgte revisorer. Revisorerne vælges for to år ad gangen, men afgår skiftevis, første
gang ved lodtrækning.
til
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen
valgte revisorer. Revisorerne vælges for to år ad gangen.
11. Valg af bestyrelse 2018-2020
SOF-medlemmerne valgte enstemmigt følgende bestyrelse for perioden 2018-2020:
Jens M. Henriksen (formand) - Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Rüdiger Schulze (næstformand) - Südschleswigscher Wählerverband
Ilwe Boysen (bisidder) - Friisk Foriining
Jens A. Christiansen (bisidder) - Sydslesvigsk Forening
Jon Hardon Hansen (bisidder) - Sydslesvigsk Forening
Tom Petersen (bisidder) - Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig
Viggo Jacobsen (bisidder) - Dansk Kirke i Sydslesvig
Jens M. Henriksen takkede for valget til ny SOF-formand og fremhævede, at han ville vægte det gode
samarbejde medlemsorganisationerne imellem og fortsætte og udbygge SOF’s kontakt til København og
Kiel.
12. Valg af revisorer 2018-2020
Kirsten la Cour (Historisk Samfund for Sønderjylland - Sydslesvig Amtskreds) og Anders Kring (Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger) blev enstemmigt valgt som foreningens to revisorer for perioden 20182020.
13. Eventuelt
Martin Lorenzen foreslog Jens M. Henriksen som efterfølger for Georg Buhl som en af SSW’s to
repræsentanter i Kuratorium des Landesbeauftragten für politische Bildung. Forsamlingen udpegede
enstemmigt SOF-formanden til funktionen.
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Kirsten la Cour understregede betydningen af medlemskabet i SOF og opmuntrede som forhenværende
fagkonsulent ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig til, at man involverede de respektive fagpersoner i
oplysningsarbejdet. Med henblik på kommunalvalget spurgte hun ind til SSW’s vurdering af udsigterne
til et godt valg. Martin Lorenzen og Flemming Meyer berettede om et stort og motiveret hold SSWkandidater og udtrykte deres optimisme om et godt resultat for partiet.
Deltagerne takkede Georg Buhl for hans arbejde i SOF-bestyrelsen og hans store indsats og inspirerende
engagement for oplysningsarbejdet i Sydslesvig. Georg Buhl fremhævede, at han også fremover ville
følge SOF’s aktiviteter, og at han ved behov gerne stod til rådighed med hjælp og vejledning.
Kommende møder
Som næste møde afholdes bestyrelsesmødet i SOF. Mødet finder sted torsdag den 28. juni 2018 kl. 17 i
Klubværelset på Flensborghus - og dermed igen forud for mødet i Det Sydslesvigske Samråd.
Mødet sluttede kl. 18.15.

Protokolfører Philipp Micha
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